
Obedecer antes a Deus do que aos homens
Quem, sendo crente, pode permanecer indiferente ou sem se maravilhar diante da 
resposta que os apóstolos dão a quem os persegue e impede de falar do Ressusci-
tado?
No terceiro domingo da Páscoa, a Liturgia leva-nos ao Mar da Galileia para con-
templarmos, na terceira aparição do Ressuscitado aos apóstolos, a pesca abundante 
em que Pedro, transformado pelo amor de Jesus, assume a missão de «pescador de 
homens» e se torna o primeiro seguidor do Mestre. A narrativa de João é deveras 
apaixonante. Apresenta-nos Pedro como profissional da pesca, desiludido pelo dia 
«não» em que, a partir de um decidido «vou pescar» logo acompanhado pelos outros 
apóstolos, passa toda a noite e «não pescamos nada». Desta vez, porém, Pedro deixou 
de ser o homem arrogante confiado na sua experiência e do seu «nada» aceita reco-
meçar do zero simplesmente porque Alguém, da margem, manda lançar as redes de 
novo para «o lado direito do barco». E a pesca aconteceu abundantíssima: «153 gran-
des peixes». Só podia ser o Senhor para Quem Pedro se atira de imediato. Chegados 
à margem encontram Jesus pela primeira vez apresentado como cozinheiro já com 
«brasas acesas com peixe em cima e pão». Aquele braseiro lembrar-lhe-ia um outro, 
quando negou conhecer Jesus.
O relato de João, certamente uma bela meditação sobre o poder transformador do 
Senhor, continua centrando-se em Pedro, a quem Ele se dirige por três vezes per-
guntando-lhe se O amava, recebendo uma resposta que, repetida, leva Pedro a cer-
tificar-se de que em nada a sua tríplice negação tinha «beliscado» o amor de Jesus 
por Ele. «Apascenta» e «Segue-me» são as duas palavras que nos farão entender toda 
a missão de Pedro até à sua morte dando a vida pelo Mestre.
Já Lucas nos deixa bem claro como foi a missão de Pedro e até que ponto ele a le-
vou: diante das perseguições e ameaças, a coragem de um homem que tudo arrisca 
porque «deve obedecer-se antes a Deus que aos homens». 
No hoje da nossa vida de crentes,  de Igreja que somos, importa reconhecer, apreciar 
e testemunhar com a mesma força de Pedro: o Mestre ama e confia em cada de um 
nós, apesar das nossas negações. Não vamos ter medo daqueles que tudo fazem 
para impedir que a Boa Nova de Jesus se faça ouvir nas praças de hoje.

O Prior - P. Abílio Cardoso
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UM OLHAR OUTRO 
Foi mais um de muitos episódios semelhantes.
Há tempos apareceu alguém no Cartório a pedir água benta. Di-
zia que tinha batido já a várias portas, que se lhe fecharam.
Indagando o porquê, a pessoa, que vinha do Luxemburgo e pas-
sava por Barcelos, ia-se «descaindo» permitindo saber que era 
um pedido de alguém que precisava de deitar água benta sobre 
uma criança três vezes ao dia. E tinha de ser água benta de Por-
tugal. A criança não era batizada, conseguiu saber-se. Porque 
«o padre daqui não passa os papéis». Já tinha abordado outras 
paróquias e até tinha passado nas igrejas da cidade. «E os padres 
criam tantas dificuldades que as pessoas se afastam..». 
Claro, os padres são sempre os culpados.
Como eu estava ausente, logo à chegada me foi exposta a situ-
ação, que me fez produzir este comentário.
Particularmente sensível a todas as formas e manifestações de 
superstição, reveladoras de um paganismo crescente, que sub-
juga as pessoas mantendo-as na ignorância, insurjo-me muitas 
vezes contra esta mistura fácil e muito repetida de religião e 
superstição, para dizer que nos custa passar da religião à fé, esta 
como ato consciente e livre, humilde e responsável, próprio de 
quem se abre ao mistério do amor de Deus por todos. E que, 
aberta a esse mistério, a pessoa saboreia uma Liberdade única, 
que lhe dá felicidade e esperança. 
A ignorância religiosa é uma chaga dolorosa no corpo da Igre-
ja, que perturba e contradiz a missão da mesma, a quem Jesus 
confiou a missão de libertar daquilo que oprime o ser humano.
Considero nada mais opressor do que a ignorância, que retira 
às pessoas a capacidade de decidir entre caminhos diferentes. 
Muitas vezes foi a Igreja acusada de manter as pessoas na ig-
norância. É-o ainda hoje, às vezes com alguma razão. Pela minha 
parte, tudo tenho procurado fazer para «abrir o entendimento» à 
verdade da Boa Nova de Jesus e olho para a Igreja como aquela 
instituição que, no meio de tantas outras, mais assume a missão 
de ensinar e conduzir para a Verdade, de promover cultura e 
valores humanos que levam necessariamente a um viver em so-
ciedade com respeito uns pelos outros e assumindo as barreiras 
que impedem abusos dos mais esclarecidos e capazes sobre os 
menos esclarecidos. 
São muitos os olhares de suspeição sobre a Igreja, também na 
sociedade barcelense. Olhares injustos quando se omitem tantas 
iniciativas tendentes a pôr as pessoas a tomar consciência de 
si próprias, ajudando-as a crescer por dentro, a juntar-se em 
grupos de reflexão sobre as grandes causas da sociedade... Uma 
instituição que tanto investe em energias humanas, já que as de 
ordem material são escassas. Um olhar também injusto quan-
do apenas se olha para o número dos que vencem as barrei-
ras próprias de uma vida tão cheia que nada mais permite e se 
medem resultados. Mas esquecem-se os esforços permanentes 
daqueles que não desistem de «retirar as pessoas da ignorância». 
É caso para se pôr em causa também a qualidade do nosso ensi-
no, da promoção cultural e dos resultados face aos investimen-
tos. Que haja muitos e novos conhecimentos, que a cultura está 
hoje bem mais acessível a todos ninguém duvida. Mas estará a 
geração de hoje mais formada do que a de outrora, isto é, os 
cidadãos de hoje são mais «libertos» interiormente? Parece que 
não a julgar por tantas manifestações de superstição e de cren-
dices, de práticas de bruxaria e até cultos satânicos.
Precisamos de voltar às exigências da verdadeira fé no Jesus 
Ressuscitado e Libertador. Estou convencido de que a acção pas-
toral da Igreja, sempre necessária e hoje mais que nunca, passa 
pelo anúncio cuidado da Boa Nova de Jesus e pelo cuidado em 
separar o trigo do joio, isto é as manifestações de fé contra as 
superstições. O Cristo que se apresenta e se propõe seguir não 
pode ser uma qualquer caricatura ao gosto do consumidor, es-
colhendo apenas alguns aspectos do evangelho mais simpáticos 
e deixando outros, talvez os principais, de lado. 

P. Abílio Cardoso

SABIA QUE?...
- a 10 de Junho de 1981 se realizou em Barcelos 
um encontro de coros do Norte. Estiveram pre-
sentes 25 coros que tomaram parte na santa 
missa, celebrada por D. Serafim Ferreira da Silva, 
bispo auxiliar de Braga. Neste encontro de mais 
de 1.300 coralistas estiveram presentes alguns 
sacerdotes músicos como por exemplo o maestro 
P. Manuel Faria.

TERÇA-FEIRA, DIA 3 - FESTA DAS CRUZES
Suspende-se a missa das 19.00 na Igreja Matriz.

Celebra-se no próximo domingo, Dia do 
Bom Pastor, o 59º Dia das Vocações. Não 
deixemos de pedir ao Senhor vidas con-
sagradas ao Seu Reino.
«O chamamento de Deus surge, pois, 
sempre para cada homem e mulher como 
convocação para uma Igreja que, por sua 
vez, é chamada a organizar-se como 
caminho sinodal de comunhão, partici-
pação e missão. São estas as caraterísti-
cas fundamentais para qualquer estilo de 
vida que transpareça, pela graça de Deus, 
a vocação universal à santidade».

CRISMANDOS
Acaba de nos chegar a informação de que está agen-
dada uma celebração do Crisma para a nossa Zona 
Pastoral no dia 2 de Julho. O que nos obriga a re-
formular o programa de preparação, intensificando-o 
com sessões semanais para todos aqueles que, adul-
tos ou catequizandos do 9º, 10º e 11º ano, já se vêm 
preparando nos dois últimos anos.
Pede-se aos catequistas que os acompanhem para 
participarem na primeira sessão já no próximo sába-
do, às 14.00 no salão de Santo António, numa ini-
ciativa da Pastoral das Vocações do Arciprestado. 
Deverão inscrevê-los quanto antes.
Nesse encontro vocacional, dedicado à Vocação 
contemplativa, devem participar também os jovens 
adultos, os escuteiros e o grupo Miryam ao menos, 
em nome da nossa Paróquia. Dado que estarão duas 
monjas beneditinas, autorizadas a interromper a 
clausura para se disporem a responder às questões 
dos jovens sobre a vida de homens e mulheres que 
se recolhem a vida toda em oração pelos outros e 
em contemplação do mistério de Deus, seria de es-
perar que muitos outros, jovens e adultos, possam 
aproveitar de tal proposta.
Este encontro, que começa às 14.00 substitui aquele 
que estava previsto para as 16.00. 

Entre altos e baixos, a vida continua.
Umas vezes melhor, outras, nem por isso.
Mas daquilo que dá sabor à vida,
continuamos a sentir a falta.
Falta-nos a força para superar a dor e o amor negado,
para as relações mais maduras e sem egoísmos.
Falta-nos empenho para procurar a verdade.
Até ao dia em que te encontras com Jesus.
E Ele aponta-te um caminho: lança as redes.
Confia na minha palavra. E encontras.

ConTigo, Jesus, tudo muda.
A vida torna-se fecunda,

a pesca é abundante,
quando Tu estás ao meu lado, apoiando-me.

Confiado em Ti,
faço-me guiar pelo teu Espírito,

deixo de lado as minhas inseguranças
e começo a tornar realidade o teu reino,

aqui e agora.

III DOMINGO DA PÁSCOA
João 21, 1-19
Lançai as redes para a direita e encontrareis

NÃO DEIXE DE LER:
https://observador.pt/opiniao/quem-nao-quer-ser-lo-
bo-nao-lhe-vista-a-pele/

SESSÕES SINODAIS NA PARÓQUIA
Terminadas que estão as sessões sinodais por grupos 
e enviado já o relatório para a nossa Arquidiocese, 
vamos agora reunir todos os grupos para aprofun-
darmos as respostas enviadas acerca dos três temas 
sobre os quais incidiram as diversas perguntas: Co-
munhão, Participação e Missão.
Temos mais três sessões previstas até ao final do 
ano: na próxima quinta-feira, 5 de Maio, 19 de 
Maio e 2 Junho.
Espera-se a comparência de todos os grupos.

PEIXE MÍOPE NA IGREJA DO TERÇO
No próximo sábado, pelas 22.00, haverá espectá-
culo na Igreja do Terço, com Peixe Míope promo- 
vido por Triciclo. Valorizemos e aproveitemos mais 
esta oportunidade cultural.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
III DOMINGO DE PÁSCOA

SEGUNDA, 2 - S. ATANÁSIO
 Leituras: At 6, 8-15
  Jo 6, 22-29

09.00 (Senhor da Cruz): Carolina Abilheira de Freitas
15.30 (Terço): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): 

TERÇA, 3 - S. FILIPE E S. TIAGO
 Leituras: 1 Cor 15, 1-8
   Jo 14, 6-14

09.00 (Senhor da Cruz): Em honra do Senhor da Cruz
19.00 (Matriz): Não há missa

QUARTA, 4 - Leituras: At 8, 1b-8
   Jo 6, 35-40

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Abilheira
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Pelas Almas do Purgatório
19.00 (Matriz): Maria Aurora Andrade Lemos

QUINTA, 5 - Leituras: At 8, 26-40
   Jo 6, 44-51

08.00 (São José): Em honra da Sagrada Família
09.00 (Senhor da Cruz): Em honra de Nossa Senhora de Fátima
15.30 (Terço): António Donato
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Pais de João Loureiro
- Domingos Ferreira da Cruz
- Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares
- Delfina Atalia Gonçalves Guimarães Faria (7º dia)

SEXTA, 6 - Leituras: At 9, 1-20
            Jo 6, 52-59

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- António Fernandes Pereira
- António Jardim V. Boas e familiares
- Em honra de São Brás
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): 

SÁbADO, 7 - Leituras: At 9, 31-42
   Jo 6, 60-69

09.00 (Senhor da Cruz): Carolina Gonçalves Marques,
               marido e familiares
17.30 (São José): Maria da Conceição Monteiro Soares, 
                      marido e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Carlos Manuel Vieira Ferreira
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras
- Maria Cesaltina Santos Faria

DOMINGO, 8 - IV DA PÁSCOA
 Leituras: At 13, 14. 43-52
   Ap 7, 9. 14b-17
   Jo 10, 27-30

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Olívia Pinheiro Cunha,
          marido e neto
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.00 (Terço):  João Fernandes Gonçalves
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
             da Irmandade de Santa Maria Maior

Eu vos louvarei, Senhor,
porque me salvastes

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa para 
com o Boletim, que é distribuído gra-
tuitamente. 

- Anónimo - 5,00
- Anónimo - 8,00
- Anónimo - 10,00
- Anónimo - 30,00

TOTAL DA SEMANA - 53,00

A transportar: 28.497,75 euros
Despesas até agora: 36.797.60

INSCRIÇÕES NA CATEQUESE - Decor-
rem neste mês de Maio as inscrições na 
catequese para o próximo ano. As fi-
chas de renovação devem ser procura-
das pelos pais junto dos catequistas. 
Aqueles que se inscrevem pela primei-
ra vez devem fazê-lo no Cartório Pa-
roquial.

SECRETARIADO PERMANENTE - Vai re-
unir na próxima quarta-feira, às 21.30, no 
Cartório.

CONSELHO ECONÓMICO - Vai reunir na 
próxima sexta-feira às 21.30 no Cartório. 

PARA TI VOLTAREI, MÃE!
1. A interpretação vivencial consegue, muitas vezes, 
suplantar a mera interpretação conceptual. O caso do 
Evangelho é elucidativo. Nem sempre ele é compreen-
dido quando é explicado. Mas é sempre bem entendido 
quando é vivido. Não é a vivência a mais bela ciência?
2. Com a minha santa Mãe eu «li» frequentemente o 
Evangelho. Mais. Na minha santa Mãe eu «vi» sempre o 
Evangelho. Foi ela quem mo ensinou a ler; foi ela quem 
mo ensinou a viver.
3. Nem sequer precisava de ouvir a sua voz; bastava olhar 
para a sua vida. A minha Mãe foi um Evangelho vivo, um 
Evangelho em forma de vida.
4. Ela não somente me deu à luz; acendeu também em 
mim a luz que é Jesus. Foi, pois, do seu coração que bro-
tou a semente da minha vocação. Além de fazer de mim 
homem, foi ela quem – antes de todos – ajudou a fazer 
de mim padre.
5. A sua doação ilimitada ofereceu-me sem demora a 
chave para perceber – e apre(e)nder – o Evangelho: o 
amor. Foi em forma de amor que o Evangelho «escrito» 
em livro esteve sempre «inscrito» na vida da minha Mãe.
6. Era amor que via no que ela dizia e no que fazia, no 
que calava e no que meditava, e também no que sofria e 
no que chorava. Faço, assim, minhas as palavras daquele 
epitáfio que se encontra no cemitério da minha terra na-
tal: «Minha Mãe era uma santa/por quem sempre rezarei/

pois amor igual ao dela/ nunca mais encontrarei»! 
7. É bem verdade que – como notou Tolentino de Men-
donça – «a coisa mais parecida com os olhos de Deus são 
os olhos de uma mãe».
São olhos que sabem a ternura e afeição. São olhos que 
vêem tudo, vêem antes e vêem sempre. Vêem o que mais 
ninguém consegue ver. Porque vêem com amor, só com 
amor, sempre com amor.
8. Deste modo, quem não concordará com Almeida Gar-
rett quando afirma que «a mais bela obra de Deus é a 
mãe»? Aliás, até Deus quis ter mãe. O amor materno é 
um amor sem igual, é um amor divinal; é um amor que 
vem de Deus.
9. Por conseguinte, espanta – como reparou Olegario 
Gonzalez de Cardedal – que «quase todos os poetas falem 
sobre a morte das suas mães ao passo que quase todos 
os teólogos guardam silêncio sobre elas». Parece que uma 
invencível inibição «lhes cerra os lábios», como se a vida 
de suas mães tivesse de ficar em segredo, no pousio do 
esquecimento.
10. Minha santa Mãe, enquanto viver, não te deixarei es-
quecer. Neste Dia da Mãe, já não te poderei abraçar. Mas 
sei que o teu amor não cessa de me acompanhar. Foi pelo 
teu amor que ao mundo cheguei. E será ao teu amor que, 
um dia, voltarei!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 28.04.2022

MENSAGEM PARA DIA DA 
MÃE EVOCA UCRâNIA

A Comissão Episcopal do Laicado e 
Família evoca na sua mensagem para 
Dia da Mãe de 2022 (01 maio) as “mães 
coragem” da Ucrânia, perante o cenário 
de conflito do país, com milhares de 
mortes e milhões de refugiados.
“Este ano, não podemos ficar indifer-
entes aos muitos relatos provocados pela 
guerra na Ucrânia e feitos por tantas e 
tantas mães obrigadas a opções doloro-
sas para salvarem os filhos dos perigos e 
porventura da morte”, realça a nota.
Os responsáveis católicos manifestam às 
mães ucranianas que se encontram em 
Portugal a sua solidariedade e oração, 
destacando que gostariam “de ajudar a 
parar as lágrimas que derramam”. “Que 
cada cristão em Portugal contribua para 
as não deixar perder a esperança na paz 
e no reencontro com os seus maridos, 
familiares e casas”, pode ler-se.
No documento, a Comissão Episcopal 
salienta que este dia serve para “hom-
enagear todas aquelas mulheres que 
são mães porque geraram, porque edu-
caram com todo o amor e assertividade 
que só uma mãe sabe conjugar, porque 
corrigiram para tornar melhores aque-
les que amam, os ajudaram a crescer e 
os protegeram nos perigos”.
A história “está cheia de mães fortes” 
nos sacrifícios por causa dos filhos e 
“heroínas quando foi necessário prote-
gê-los”, e neste Dia da Mãe de 2022, a 
Igreja Católica presta “a sua homena-
gem a todas estas ‘mães coragem’ de 
todos os dias, as que nunca desistem 
de cuidar, proteger e ensinar a crescer 
saudáveis os seus filhos”.
“Quer de modo particular deixar uma 
palavra de esperança a todas estas 
mães que estão em fuga às bombas e 
ameaças à vida”, acentua a mensagem.
O documento sublinha que “algumas 
mães” enviaram os filhos sozinhos ou 
com alguém conhecido para países es-
trangeiros, outras acompanharam-nos 
elas próprias, “saindo da sua terra e casa 
em direção ao desconhecido, deixando 
maridos a combater e outros familiares 
para trás” porque “o importante são os 
seus filhos”.
“É assim a mãe, vive para continuar a 
dar vida e dar a sua vida se necessário 
por aqueles que Deus lhes confiou”, in-
dica a Comissão Episcopal.
A Igreja Católica, “qual mãe carinhosa”, 
quer estar “ao lado de todas as mães, 
comungando da sua alegria pelo dom 
da sua maternidade e pela fidelidade à 
missão de mães e esposas”.

In Ecclesia, 21.04.2022

AJUDA À IGREJA QUE SOFRE - Na 
próxima sexta-feira, às 14.30 na I- 
greja do Terço, haverá um momento 
de oração, inserido no dinamismo da 
Fundação Ajuda à Igreja que sofre.

VIGíLIA DE ORAÇÃO PELAS VO-
CAÇÕES - Na próxima sexta-feira 
haverá uma Vigília de Oração pelas Vo-
cações em Esposende.

MÊS DE MARIA - A devoção a Nossa 
Senhora, neste Mês de Maio, assina-
la-se em todas as igrejas apenas com 
a recitação do Nterço, já habitual antes 
da Missa, ao longo desta semana, mar-
cada pela dispersão própria das festas 
da cidade. A partir da próxima semana 
será mais desenvolvida, com  comtribu-
to das crianças da catequese e dos di-
versos grupos e confrarias.

SANTUÁRIO DO SAMEIRO VOLTA A 
RECEbER PEREGRINAÇÃO DAS CRI-
ANÇAS - O Santuário do Sameiro, em 
Braga, volta a acolher a Peregrinação 
das Crianças da catequese, a 15 de 
maio, após paragem forçada devido à 
pandemia. Esta peregrinação vai assi-
nalar os 40 anos da visita do Papa João 
Paulo ll ao Santuário do Sameiro, pelo 
que “as crianças são convidadas a faz-
er um desenho e uma oração sobre a 
família”, informou a organização. Este 
encontro é organizado pela Confraria 
e Voluntários da Senhora do Sameiro 
e conta com o apoio do Departamento 
Arquidiocesano da Catequese.
Programa: 14:30: Acolhimento, junto 
ao monumento de S. João Paulo ll e 
haverá uma pequena peregrinação em 
direção à Basílica e Cripta; 15:30: Eu-
caristia que irá celebrar os 40 anos da 
visita do Papa João Paulo ll ao Sameiro, 
sendo porestada singela homenagem 
ao arcebispo emérito, D. Jorge Ortiga.
E PEDE A COMPARÊNCIA DE TODOS 
OS CRISTÃOS, para que o dia seja de 
verdadeira festa».

VIA LUCIS DOS JOVENS - A Pastoral 
Juvenil do Arciprestado promove duas 
Via Lucis (Caminho da Luz ou da Glória), 
a primeira a 14 de Maio no santuário 
de Nossa Senhora da Saúde em  Monte 
Fralães para os jovens da margem sul 
do Cávado e a segunda a 21 de Maio, 
no santuário da Aparecida em Balugães, 
para os da margem norte.
Destinadas aos jovens em preparação 
para a Jornada Mundial da Juventude 
(Lisboa 2023), ambas vão começar às 
21.15.
O Prior apela à participação dos jovens 
de Barcelos.

DIA DA SOLIDARIEDADE - A LOC/MTC 
promove hoje o Dia da Solidariedade na 
nossa Paróquia.

SEMANA DAS VOCAÇÕES
01-08 DE MAIO DE 2022

ORAÇÃO
Senhor, nosso Pai e Criador,
Deus da história, da vida e da beleza,
do sonho e da realidade, 
nós Te pedimos:
ensina-nos a tecer e a entrelaçar 
a nossa história pessoal 
e comunitária
com os fios do Teu amor!

Senhor Jesus, Mestre e Amigo,
reaviva em nós a consciência
de sermos povo de irmãos e irmãs,
amado e escolhido para anunciar,
testemunhar e semear a Tua paz!

Espírito Santo, força suave de vida,
dá-nos a coragem do desassossego,
abertura e docilidade,
para escutarmos o chamamento 
e para vivermos 
com fidelidade e alegria
a nossa vocação!

A Maria e José pedimos intercessão
para que a Igreja 
e cada uma das suas comunidades
sejam seio fecundo 
de novas e santas vocações. Ámen!


