
Que fizemos do nosso Baptismo?
Faço-me eco da interpelação que, em Reims, na sua viagem a França em 
1996, para a celebração dos 1500 anos do batismo de Clóvis, rei dos francos, 

o Papa João Paulo II lançou à França, «a filha 
mais velha da Igreja».
E porque é constante o apelo na Igreja de 
hoje a deixarmos o cristianismo sociológico 
para aderirmos à pessoa de Jesus, fazen-
do dele o centro da nossa vida e do nosso 
agir, porque Jesus deixou uma mensagem 
para a vida quotidiana de todos e só tem 
sentido dizer-se cristão quando ela nos en-
volve a vida toda, importa uma verdadei-
ra conversão, que o baptismo supõe. É, de 
facto, escandaloso, pelo que tem de mentira 
numa sociedade plural e livre, as expressões 
do «católico não praticante» ou do «católi-
co não crente». Que fizemos nós do nosso 
Baptismo? Chocante é que  se perderam as 
referências cristãs, outrora tão fortes nas 
famílias e nas paróquias. 
Na festa do Baptismo de Jesus importa vol-
tar a uma sadia teologia que, partindo da 
realidade do culto judaico descobriu algo de 
totalmente novo com Jesus:  João Baptista 
anuncia uma mensagem e realiza um rito 
de purificação em ordem à conversão dos 
corações, para os preparar para a chegada 
do Messias. E fá-lo ali mesmo, no rio Jordão, 
onde os judeus entraram na Terra Prome-

tida e se organizaram em povo num espaço fixo onde se desenvolveram.  E 
Jesus é um daqueles que se põe na fila dos «penitentes» para ser baptizado 
por João. Deste baptismo de água, Jesus inicia um povo novo que será mar-

cado pelo baptis-
mo de sangue, que 
Ele realizará na 
Cruz. E o baptismo 
cristão, o teu e o 
meu, como o de 
todos ao longo de 
dois mil anos, será 
sempre um mer-
gulhar na dádiva 

de Jesus na Cruz: a sua morte e ressurreição é que faz de nós filhos de Deus e 
moradas do Espírito Santo. Ou seja, somos outros «cristos» porque «inseridos» 
nele. Há algo de totalmen-
te novo quando somos 
baptizados: toda a nossa 
escuta está agora centra-
da em Jesus, a Palavra do 
Pai. Será mesmo Jesus que 
os cristãos escutam?

O Prior - P. Abílio Cardoso
Tiragem semanal: 800 ex.
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UM OLHAR OUTRO 
Reconheço não ser fácil justificar um discurso de esperança e pela 
positiva nos tempos que correm. Impõe-se o realismo de uma 
informação intensa e abrupta, com acontecimentos que se atro-
pelam diante de nós, invadidos pela tentação de cruzar os braços 
incapazes de os gerirmos na sua rapidez e de lhes dar um sentido 
humanizante.
A resposta conhecida e repetida, que já está gasta, é a de que vive-
mos um tempo de crise. Apetece gritar que sempre houve crise e 
que esta é o melhor sinal de um mundo novo que se abre, a todos 
os momentos, diante de nós. Vida é esperança. Vida é novidade.
Para justificarmos as nossas queixas «isto vai mal» ou «isto está 
cada vez pior», olhamos para a falta de valores e a corrupção ge- 
neralizada, ou o desrespeito de princípios outrora âncoras de que 
todos se serviam. E, se crentes, talvez com muita hipocrisia à mis-
tura, até encontramos um bode expiatório: a Igreja.
E, de facto, há crise na Igreja: quem não reconhece a dificuldade de 
todos, padres e leigos, nos situarmos neste tipo de sociedade em 
que Deus passou a descartável (usa quando convém e deita fora) e 
até empecilho de uma vida apelidada de «livre» quando não passa 
de libertina?
Já não faltam livros de analistas e sociólogos do comportamen-
to humano a elencar razões para o presente e até a vasculhar a 
História para identificar os caminhos que nos trouxeram à situ-
ação presente. O laicismo, isto é um estilo de vida sem Deus, em 
que as religiões foram empurradas para a esfera do privado sem 
direito de cidadania na praça pública ou, então, se tornaram, tam-
bém elas, produto de consumo comercializado, invadiu o Ocidente: 
as igrejas mais vazias são o sinal mais evidente, os desentendimen-
tos entre os cristãos ou os abusos sexuais sobre menores criam de 
facto descrédito e mal-estar.
Penso que as causas são bem mais profundas: serão de ordem es-
piritual e de ordem teológica. Naquela situo a falta de oração, de 
intimidade com Deus e de comportamentos próprios de uma vida 
crente em que Deus conta, se considera o ponto de partida e o 
ponto de chegada, isto é o sentido de toda a vida; nesta, situaria a 
falta de um verdadeiro pensamento teológico, situado com espe- 
cificidade própria no seio de tantas cosmovisões hodiernas.
O Concílio Vaticano II, já lá vão quase 60 anos, tentou um ag-
giornamento, voltando às fontes, ao evangelho vivo das primeiras 
comunidades cristãs. E interrompeu o ciclo de cristandade para 
cuidar da adesão à pessoa de Jesus e ao estilo de vida que Ele 
propôs. Reconheçamos, com humildade, que continuamos a gastar 
tempo e energias quase exclusivamente a alimentar cristandade.
Recentemente notícias chocantes podem e devem fazer-nos parar 
para pensar. No Canadá, um bispo ousou vir celebrar no exterior da 
Catedral, debaixo do cair da neve, dadas as restrições abusivamente 
impostas aos crentes por causa da pandemia, bem mais apertadas 
que nos casinos. No Illinois, USA, a versão satânica do presépio 
figurou ao lado do presépio cristão. Na vizinha Espanha, em duas 
regiões, as iluminações natalícias serviram-se da cruz invertida 
como inovação: poucos se deram conta de que a cruz invertida é 
ofensiva dos cristãos, atitude comum nos cultos satânicos, ou cul-
to ao mal, à perversidade, ou seja, a entrega livre e consciente ao 
«deus do mal», ou demónio. Não faltam já «igrejas» e associações 
que cultuam o demónio, promovem missas negras, caricaturam 
símbolos e rituais cristãos e pretendem estar na praça pública com 
igual direito das religiões historicamente reconhecidas. Em nome 
da liberdade de expressão e da pluralidade.
No meio de tudo isto, uma revolta interior se vai acumulando: de 
um lado, os verdadeiros e convictos cristãos amordaçados per-
guntam-se até quando e como podem ter forças para serem fiéis 
à sua fé, a Cristo Jesus. Do outro, aqueles que sociologicamente 
se consideram cristãos mas há muito abandonaram a Igreja refu-
giando-se numa religião light, à la carte, ignorantemente atrevida, 
assistem, até com gáudio, à «falência» da Igreja. Certamente que é 
outro o cristo que seguem. Não o Cristo que eu sigo.

P. Abílio Cardoso

AJUDE O BOLETIM CONSTRUIR
Um envelope a acompanhar o boletim so-
licita uma ajuda para a sua publicação. Há 
despesas acumuladas que, no momento 
actual, se cifram em cerca de 8.000 (oito 
mil) euros. Deixe a sua ajuda, que muito 
agradecemos.

cateQuizandos no Museu de olaria 
assinalaM ano de são José (11 de dezeMBro)

- a Paróquia de Santa Maria Maior possui 
um “Livro de Ouro” onde estão registados 
os acontecimentos mais importantes da 
Paróquia, desde 05 de Março 1960?
- a inauguração do restauro do órgão de tubos 
da Igreja Matriz se deu a três de Novembro 
de 1967, reportando-se os donativos de al-
gumas casas de comércio como: Casa Coelho 
Gonçalves e Casa Raúl Ferreira Veloso?

Pela Vida nascente
 Senhor Jesus, que fielmente visitais e cumulais
com a vossa Presença
a Igreja e a história dos homens;
que no admirável Sacramento
do vosso Corpo e do vosso Sangue
nos tornais partícipes da Vida divina
e nos fazeis antegozar a alegria da Vida eterna;
nós vos adoramos e vos bendizemos.

Prostrados diante de Vós, nascente e amante da vida
realmente presente e vivo no meio de nós, 
suplicamos-vos.

Voltai a despertar em nós 
o respeito por cada vida humana nascente,
tornai-nos capazes de entrever
no fruto do ventre materno
a obra admirável do Criador,
disponde os nossos corações
ao acolhimento generoso de cada criança 
que está para nascer.

Abençoai as famílias, santificai a união dos esposos,
tornai fecundo o seu amor.

Acompanhai com a luz do vosso Espírito 
as opções das assembleias legislativas,
para que os povos e as nações reconheçam 
e respeitem a sacralidade da vida,
de cada vida humana.

Orientai a obra dos cientistas e dos médicos,
a fim de que o progresso contribua 
para o bem integral da pessoa
e ninguém venha a sofrer supressão e injustiça.

Infundi caridade criativa nos administradores 
e nos economistas, para que saibam intuir 
e promover condições suficientes
a fim de que as jovens famílias possam abrir-se 
serenamente ao nascimento de novos filhos.

Consolai os cônjuges que sofrem 
por causa da impossibilidade de ter filhos e, 
na vossa bondade, sede providente para com eles.

Educai todos a cuidar 
das crianças órfãs ou abandonadas,
para que elas possam experimentar 
o calor da vossa Caridade,
a consolação do vosso Coração divino.

Com Maria vossa Mãe, a grande crente, 
em cujo seio assumistes a nossa natureza humana,
esperamos de Vós, nosso único e verdadeiro 
Bem e Salvador, a força de amar e servir a vida,
à espera de viver sempre em Vós,
na Comunhão da Bem-Aventurada Trindade.

PAPA BENTO XVI, em vigília de oração a 27 /11/ 2010

A imagem acima regista o 
presépio deste ano, à entrada 
da igreja Matriz, obra do Mi-
guel Arcanjo F. Silva. Houve 
ainda outro presépio, em 
frente ao altar, obra do sr. Do-
mingos Longras. A um e a ou-
tro a Paróquia muito agradece. 
Permitam-me uma sugestão: 
porque não fazer, no próximo 
ano, das imediações da Matriz, 
adro e Museu arqueológico in-
cluídos, um «centro natalício», 
de luz e presépios, a cargo dos 
grupos da Paróquia ou de ci-
dadãos ou até de famílias?

s Ínodo na ParÓQuia
na esperança de que a pandemia não nos imponha 
alterações, lembra-se que os diversos grupos sinodais 
- espero que não faltem pessoas com generosidade 
para liderar um grupo, abrindo-se à graça de deus e 
ao risco que tal possa implicar - vão dar início ao seu 
trabalho de um olhar para a igreja a partir de dentro 
na próxima quinta-feira, dia 13, com uma celebração 
conjunta na igreja Matriz às 21.00.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR

SEGUNDA, 10 - B. GONÇALO DE AMARANTE
 Leituras: 1 Sam 1, 1-8; Mc 1, 14-20

09.00 (senhor da cruz): Rui Manuel da Silva Rosas
15.30 (terço): Andrelina Correia de Oliveira, marido,
     filhos e netos
19.00 (Matriz): Manuel João Jesus Amaral (aniv. nascimento)

TERÇA, 11 - Leituras: 1 Sam 1, 9-20; Mc 1, 21-28

09.00 (senhor da cruz): Em honra da Senhora da Paz
19.00 (Matriz): Maria Eugénia Fernandes Ribeiro,
           filho Luís Miguel e genro Manuel João

QUARTA, 12 - Leituras: 1 Sam 3, 1-10. 19-20
       Mc 1, 29-39

09.00 (senhor da cruz): Deolinda da Silva Gomes de Sá,
        marido e filhos
15.30 (terço - intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Maria do Carmo da Silva Fernandes e irmã Elvira
- Domingos Alberto Araújo Figueiredo
19.00 (Matriz): Maria do Céu Monteiro Paixão Amaral (30º dia)

QUINTA, 13 - S. HILáRIO
 Leituras: 1 Sam 4, 1-11
   Mc 1, 40-45

08.00 (São José): Acção de graças à Sagrada Família
09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira e marido
15.30 (terço): Em acção de graças ao Senhor dos Aflitos
          e de Nossa Senhora de Fátima
19.00 (Matriz - intenções colectivas): 
- António Carlos Costa Ferreira e pai

- Familiares de Isabel Gomes
- Maria Neves Cestido Costa de Jesus (7º dia)

sexta, 14 - Leituras: 1 Sam 8, 4-7. 10-22a; Mc 2, 1-12

09.00 (senhor da cruz - intenções colectivas):
- Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (terço): José Correia Esteves, pais e irmãos
19.00 (Matriz): 

SáBADO, 15 - santa Maria
 Leituras: 1 Sam 9, 1-4. 17-19: 10, 1a
   Mc 2, 13-17

09.00 (senhor da cruz): Em honra de Santo Amaro
17.30 (São José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (Matriz - intenções colectivas):
- Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós
- Manuel Adriano Ferreira da Cunha (aniv.)
- Alda de Jesus da Costa (30º dia)
- Celestina Rosa Pinto de Azevedo
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa Maria Amélia e família
- Maria da Ascensão Miranda Carvalho e marido Amadeu
- Mário Cruz

DOMINGO, 16 - II DO TEMPO COMUM
 Leituras: Is 62, 1-5
  1 Cor 12, 4-11
  Jo 2, 1-11

09.00 (senhor da cruz): Rui Manuel R. Gonçalves
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (senhor da cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
                          da Confraria das Almas

O Senhor abençoará o seu povo na paz oFertas Para BoletiM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é dis-
tribuído gratuitamente. 

- Família n.º 279 - 5,00
- Família n.º 107 - 10,00
- Família n.º 34 - 20,00
- Família n.º 65 - 20,00
- Família n.º 332 - 20,00
- Família n.º 982 - 20,00

total da seMana - 95,00 euros

a transportar: 27.277,75 euros
despesas até agora: 34.687.45 euros

estandartes de natal - Termina-
do que foi o tempo de Advento e Natal, 
devem ser retirados os estandartes e 
guardados para serem repostos nos fi-
nais de Novembro.

Pastoral FaMiliar - Vai reunir 
amanhã, às 21.30, a Equipa de Pastoral 
Familiar. Em causa a análise da home-
nagem aos casais jubilados e a prepa-
ração do encontro de noivos, agendado 
para o sábado, 22 de Janeiro.

loc/Mtc - Vai reunir na terça-feira, às 
21.00, nas salas de catequese.

secretariado PerManente - Vai 
reunir na próxima terça-feira às 21.30 
no Cartório Paroquial o Secretariado 
Permanente do Conselho Pastoral.

ForMaÇão cristã de adultos - 
Na próxima quinta-feira, às 21.00 na 
Igreja Matriz, teremos nova sessão de 
catequese de adultos. Desta vez será 
uma celebração em que todos juntos 
iremos ter um momento de oração para 
iniciar a actividade dos grupos sinodais.

JOVENS EM CAMINHADA - APELO 
- O grupo de  Jovens em caminhada 
estarão de novo na nossa paróquia so-
licitando apoio para a manutenção do 
CAFJEC (Centro de Acolhimento para 
jovens carenciados). Eles informam 
que, da nossa Paróquia de Barcelos, já 
lá foram acolhidos 14 jovens. Será no 
final das missas de 22 e 23 de Janeiro.

BOMBEIRO VOLUNTáRIOS DE BAR-
CELOS - Será no 
próximo domin-
go, na missa das 
11.00, a evocação 
dos 139 anos dos 
nossos Bombeiros 
de Barcelos. Mais 
contidas por cau-
sa da pandemia, 
nem por isso po-

demos deixar de saudar e agradecer a 
acção dos nossos bombeiros.

CASAMENTOS 2021
No ano de 2021 houve 34 casamentos na paróquia de Santa Maria Maior.

1. JaiMe duarte Brito, de Braga, casou com Joana raFaela Ferreira Ve-
loso, de Braga, a 03 de Junho.
2. ANDRé CRISTIANO MARIz DA SILVA, de V. F. S. Martinho, casou com CáTIA 
SOFIA RODRIGUES DE Sá, de V. F. S. Martinho, a 04 de Junho.
3. Miguel andré Miranda Figueiredo, de Arcozelo, casou com cristiana 
alexandre Mendes, de Arcozelo, a 05 de Junho.
4. VíTOR MANUEL PINTO DE OLIVEIRA, de Braga, casou com tânia eduarda 
Faria caMPos, de Braga, a 05 de Junho.
5. Óscar Miguel riBeiro costa, de Barcelinhos, casou com diana soFia 
BaPtista da silVa, de Carapeços, a 09 de Junho.
6. José ricardo goMes Ferreira, de Barcelinhos, casou com diana isaBel 
da silVa cardoso, de Barcelinhos, a 10 de Junho.
7. Manuel da silVa esteVes, de Barcelos, casou com Maria da conceiÇão 
caValcanti adrião, de Porto, a 13 de Junho.
8. Bruno antÓnio loPes reis, de Barcelos, casou com daria leonoVa, de 
Barcelos, a 26 de Junho.
9. Manuel José dos santos rodrigues da silVa, de Porto, casou com 
Joana isaBel Portela dias, de Vila Nova de Gaia, a 26 de Junho.
10. giorgio Puzzella, de Itália, casou com diana FiliPa alVes carValho, 
de Lijó, a 09 de Julho.
11. deBat Bastien JérôMe Joël, de França, casou com Ferreira KiMBerley 
aMélie Marie, de França, a 17 de Julho.
12. luÍs eduardo Ferreira de sousa, de Faria, casou com diana Michelle 
cruz da silVa, de Martim, a 24 de Julho.
13. João antÓnio cardoso da Mata oliVeira da Paz, de Braga, casou 
com liliana Maria da costa duarte, de Creixomil, a 31 de Julho.
14. hélder FiliPe de sá carValho, de França, casou com liliane claire de 
alMeida taVares, de França, a 02 de Agosto.
15. Paulo Jorge Ferreira carValho, de Valença, casou com tânia Mari-
na Moreira Martins, de Valença, a 15 de Agosto.
16. stéPhane castro da silVa, de Barcelos, casou com diana cristina 
Maciel da silVa, de Barcelos, a 20 de Agosto.
17. diogo Jorge Menezes Borges, de Matosinhos, casou com Joana Mari-
sa arantes silVa, de Vila Boa, a 20 de Agosto.
18. daVid luÍs Manuel roBerto, de França, casou com sandrine clara 
Figueiredo de Miranda, de França, a 24 de Agosto.
19. tiago rui Fernandes Martins, de Maia, casou com ana cristina tor-
res Falcão, de Maia, a 27 de Agosto.
20. Bernardo nestor azeVedo Mendes Pereira rodrigues, de Porto, 
casou com Maria Broda dos santos, de Porto, a 28 de Agosto.
21. dino de sousa Pereira, de Porto, casou com ana PatrÍcia Martins 
Monteiro, de Porto, a 11 de Setembro.
22. alBerto Fernando Julião, de Barcelos, casou com Joana Marta o- 
liVeira da costa, de Alvelos, a 18 de Setembro.
23. José Miguel dias de caMPos, de Mafra, casou com diana Marlene da 
silVa gonÇalVes rua, de Mafra, a 25 de Setembro.
24. Pedro luÍs diegues, de Maia, casou com Joana FiliPa da costa 
Magalhães, de Maia, a 02 de Outubro.
25. Bruno loPes de sousa, de Adães, casou com Joana rita Ferreira 
rego alVes de Brito, de Barcelos, a 05 de Outubro.
26. doMingos FiliPe loPes loBo, de Roriz, casou com Vânia daniela são 
Bento do Vale, de Arcozelo, a 09 de Outubro.
27. Frederico daniel da cunha costa, de Vila Nova de Famalicão, casou com 
sara FiliPa gonÇalVes coelho, de Vila Nova de Famalicão, a 09 de Outubro.
28. eduardo FiliPe castro Ferreira, de Tamel (São Veríssimo), casou com 
sara PatrÍcia Vieira carreira, de Barcelos, a 15 de Outubro.
29. rui alBerto caValheiro do Vale alMeida, de Pereira, casou com Jés-
sica liliana oliVeira Fernandes, de Pereira, a 16 de Outubro.
30. José antÓnio loPes Moreira, de Barcelos, casou com ana luÍsa 
gonÇalVes duarte, de Barcelos, a 22 de Outubro.
31. Pedro alexandre Montez oliVeira duarte, de Arcozelo, casou com 
BárBara Maria aBreu oliVeira, de Arcozelo, a 13 de Novembro.
32. tiago andré Pontes Moreira, de Tamel (São Veríssimo), casou com ana 
Maria sousa teixeira, de Tamel (São Veríssimo), a 13 de Novembro.
33. andré BarBosa Vilas Boas, de Arcozelo, casou com ana raQuel aze-
Vedo Vieira, de Arcozelo, a 27 de Novembro.
34. tiago FiliPe Faria Moreira, de Cristelo, casou com renata alexandra 
da silVa Falcão, de Cristelo, a 04 de Dezembro.

1. esta devia ser uma época de encantos perante o deus 
que se fez Menino e da consequente «conflagração» da 
bondade e da solidariedade universal. Mas corremos o 
risco de a transformar num tempo de egoísmos inter-
mináveis. terá sentido celebrar o natal unicamente para 
nós e com os nossos?
2, não há natal quando nos comportamos como se 
houvesse apenas a nossa família no mundo. tanto mais 
que Jesus nasceu para fazer do mundo uma única família.
até a simbólica do natal – com algumas excepções – 
parece estreitar-se.
3. sophia de Mello Breyner já notara que «os pobres não 
têm presentes». aliás, a mesma autora, quando ficcio-
na a viagem dos Magos ao encontro de Jesus, apresenta 
Baltasar a perguntar pelo «deus dos humilhados e dos 
oprimidos». resposta dos sacerdotes: «desse deus nada 
sabemos». então Baltasar subiu ao terraço e «viu a carne
do sofrimento, o rosto da humilhação».
4. e deus estava ali, o deus que os sacerdotes desco- 
nheciam. deus está presente sobretudo naqueles que não 
têm presentes. e que, pelos vistos, nem sequer têm pre-
sente. com efeito, que presente pode haver para quem 
não tem meios para subsistir?
5. se a conjuntura já era aflitiva antes da pandemia, tor-
nou-se insustentável com a eclosão da pandemia. o nos-
so país, em 2020 – o primeiro ano do sufoco pandémico 

«os PoBres não têM Presentes». será Que têM Presente?
–, atirou para a pobreza mais 230 mil pessoas em relação 
ao ano anterior.
6. Foi o maior aumento desde 2003, elevando para quase 
dois milhões o número de portugueses que (sobre)vivem 
abaixo da chamada «linha de pobreza». como há-de ter 
presente quem não consegue comprar roupa ou dispor de 
calçado adequado?; quem não tem condições para aque-
cer a casa, pagar as contas ou adquirir um carro?
7. há irmãos nossos que só comem uma refeição – de 
carne ou peixe – de dois em dois dias! acresce que encon-
tramos crianças e idosos nesta (penosa) situação! como 
é penoso ver crianças desnutridas e idosos famintos! Mas 
quem defende os mais indefesos?
8. é preciso notar que, estando o limiar da pobreza fixa-
do num rendimento de 554 euros mensais, há quem só 
disponha de 200 euros por mês. como enfrentar, com 
quantias tão baixas, despesas cada vez mais altas?
9. dois mil anos depois, ainda não percebemos que não 
foi para isto que o Messias veio. ele tornou bem claro que 
o amor ao próximo faz parte do amor a deus (cf. Mc 12, 
30-31).
10. não se pode amar a deus sem amar o próximo, so-
bretudo o próximo mais pobre (cf. 1Jo 4, 20-21). só 
quando os pobres também tiverem presente(s), haverá 
natal. e não somente no dia de natal!

João antónio Pinheiro teixeira, in dM 04.01.2022


