
Do Bom Pastor aos pastores assim assim
Hoje é dia do Bom Pastor. Ocasião para manifestações de apreço por parte das comunidades 

cristãs, uma prática louvável mas que vai perdendo força 
à medida que a prática religiosa diminui, a presença do 
sacerdote rareia e o ambiente social se mostra cada vez 
menos cristão.
Importa tomar consciência de que o Bom Pastor, nos tex-
tos bíblicos, se refere primeiramente à relação de Deus 
com o seu povo: Ele é o Pastor e o povo é apascentado.  
O  rebanho, que somos, é sempre alimentado por Deus.
Jesus Cristo, ao afirmar-se Messias enviado do Pai, diz-se 
também Bom Pastor, aquele que traduz na terra a solici-
tude amorosa de Deus para com todos os seres humanos.
Espera-se do Pastor que cuide do rebanho e espera-se do 
rebanho que siga a voz do Pastor.
É neste enquadramento bíblico que se situa a missão da 
Igreja, mediação de salvação, tantas vezes incompreen-
dida e até rejeitada. É ela que tem a missão, que lhe foi 
entregue pelo próprio Jesus, de gerir o rebanho cuidando 
de lhe dar pastores e pastores bons.
Daí que um pároco enviado a uma paróquia nunca pode 
cortar a ligação primeira àquele que o envia, nem a pa-
róquia a quem é enviado se pode sentir no direito de «posse» do «nosso pároco». Ele sempre 
permanece padre, pastor, da Igreja e na Igreja que o envia.

Dito isto, e olhando para os textos litúrgicos de hoje,  importa cuidar da relação profunda que deve existir sempre em primeiro 
lugar do pastor com o Bom Pastor, isto é de cada pastor que a Igreja envia com Jesus, o Bom Pastor, origem da Missão de toda 
a Igreja. E o conhecimento que o Pastor deve sempre ter das suas ovelhas significa antes de mais o amor com que a elas se de-
dica. Este conhecer a voz do pastor diz a relação profunda de amor, de dedicação, de dádiva de vida entre pastor e ovelhas. Será 
que as ovelhas de hoje - tu e eu, todos na Igreja sinodal e samaritana - conhecem o Pastor e seguem a sua voz? Nesta questão 

está a verdade do que Jesus afirmou e do que se 
espera de um pastor, de um pároco, nos dias de 
hoje. A nossa ligação profunda e prioritária é à 
pessoa de Jesus. Dele surge a missão, que é levar 
cada uma das ovelhas do rebanho ao encontro 
do Bom Pastor. É que um padre ou pároco, para 
se dizer Bom Pastor, não pode esperar que as 
ovelhas lhe obedeçam a si, se ele não cultivar 
a ligação profunda e prioritária ao Senhor. Esta 
mediação, a do padre numa paróquia, nunca pode ocultar ou obstaculizar a passa-
gem rebanho para o encontro com Jesus, esse o verdadeiro Bom Pastor. De facto, 
como outrora escrevi e repito: «minha é a missão de apascentar, não o rebanho».
Desde 1964 que o dia do Bom Pastor é também o Dia Mundial de Oração pelas Voca-

ções. Rezemos na e com a Igreja que suplica ao «dono da messe», ao Bom Pastor, que haja mais e melhores pastores na Igreja. Rezar 
é entrar na sintonia de coração com Deus. Então, não basta rezar para que os outros entrem em sintonia com Deus. Comecemos por 
nós... no abrir o coração para Aquele que nos apascenta, gerando em nós novas perspectivas de liberdade no dom da vida.

O Prior - P. Abílio Cardoso
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BODAS DE PRATA
Celebram na próxima quarta-feira, dia 11, as bodas de 
prata de casamento Jorge Alberto Laranjeira Figueire-
do e Antónia Maria Pereira da Costa Ferraz. O casa-
mento foi celebrado na Igreja Matriz no dia 11 de Maio 
de 1997. A Paróquia une-se à acção de graças e felicita o 
casal por este jubileu.

Para eles os nossos Parabéns

Maria avelina Fontainhas da 
Graça Faria

Faleceu Maria Avelina Fontainhas da 
Graça Faria, de 88 anos, a 04 de Maio, 
ela que era viúva. O funeral foi celebra-
do na quinta-feira, dia 05, com missa às 
16.00 na Igreja Matriz. A missa de 7º dia será celebra-
da no sábado dia 14, e a de 30º dia será a 04 de Junho, 
na Igreja Matriz. Que descanse em paz.

UM olhar oUtro 
Em dia de oração pelas vocações impõe-se-me uma questão: que 
espaço ocupa na vida dos fiéis das nossas paróquias a vocação ao 
sacerdócio? E a oração que suplica ao Senhor que «dê sacerdotes 
à sua Igreja»? Claro que estas e outras questões entraram nas re-
flexões sinodais. É legítimo esperar que dêem fruto. Darão?
Antes de mais, é mesmo de padres que a Igreja precisa? Para 
quê? Para «darem missas»? A quem?
Não será, antes, de casais com vocação, isto é que vivem o ma- 
trimónio na santidade do dom da vida mútuo e aos filhos? Se 
dizemos que há poucos padres e que é das famílias que eles 
surgem... não seria mais justo trabalhar por casais que vivam a 
espiritualidade conjugal aberta à vida e empenhada nas neces-
sidades da Igreja?
É claro que os padres são poucos. Quando o dizemos estamos a 
pensar nas mil e uma tarefas que são chamados a desempenhar. 
Mas será este «descarregar tudo nas costas do padre» digno da 
missão que Jesus confiou à sua Igreja?
O Concílio aconteceu quase há sessenta anos. Não será já tempo 
de pormos em prática as grandes linhas de orientação para o 
futuro da Igreja, tomada esta como Povo de Deus em que todos, 
padres e leigos, são responsáveis? Não estaremos nós ajustados 
a um olhar redutor, tão escandaloso quanto injusto, de que a 
«a Igreja são os padres», numa atitude de total hipocrisia, que 
leva a olhás-los como «bodes expiatórios» de todas as hipocrisias 
próprias de quem tudo espera dos outros mas «não mexe um 
dedo para nada»?
Tantas vezes dizemos que «há missas a mais». E é verdade entre 
nós. Uma verdade profundamente injusta quando sabemos que 
há regiões no nosso país de centenas de quilómetros onde o 
padre, o único, passa de longe a longe. Mas quando se trata de 
«tirar a nossa missinha» até os mandões da terra que não põem 
os pés na igreja fazem coro de revolta porque «sempre tivemos 
a nossa missinha». Já reparamos que quando o padre corre de 
missa para missa, celebrando três, quatro ou cinco por domingo, 
em igrejas diferentes mas pouco distanciadas, bastaria pedir um 
pouco de «sacrifício» a todos para se deslocarem em vez de pedir 
ao padre que se desloque a todas as capelas?
Há dias pedi, aos grupos sinodais da Paróquia, que concretizas-
sem a análise feita à Comunhão, Participação e Missão na Igreja  
aplicando-a à nossa Paróquia: como está entre nós a tal Co-
munhão, Participação e Missão? De facto, este olhar alargado 
sobre a Igreja no nosso tempo só valerá a pena se se traduzir 
em novas atitudes pessoais, as de conversão, que nos tornem 
mais «inseridos» no Mestre e se, a partir dele, procurarmos novos 
equilíbrios na acção pastoral.
Padres... poucos, cada vez menos, mais cansados e mais velhos... 
enquanto Leigos de braços cruzados num jogo de distraídos 
lamentos...
Não faltam tentativas, um pouco por todo o mundo, de colmatar 
a falta de sacerdotes para um esquema de pastoral que urge pôr 
em causa. As comunidades têm de se reorganizar e contar com 
uma colaboração efectiva dos leigos, formados e reconhecidos na 
comunidade. Mas quem se dispõe à formação? E quem a paga? 
O caso de um bispo suíço que ousou anunciar que iria reduzir 
os padres da sua diocese, dos actuais 345 a 170, correu as pági-
nas dos jornais. Diante do envelhecimento dos padres e da baixa 
frequência da missa dominical, ousaria ele prescindir dos padres 
não diocesanos mas que, vindos do terceiro mundo, carecem 
do conhecimento da cultura local e até contribuem para que se 
descuide a promoção das vocações locais. 
Paróquias confiadas a leigos, ao menos nos aspectos administra-
tivos e até da presidência da oração comunitária, o que impede 
que tal aconteça entre nós? Não será tempo de confiar mais 
nos leigos e de avançar nos ministérios laicais? E no diaconado 
permanente? Vem Espírito Santo, ilumina e ajuda-nos a não ter 
medo das ousadias de que a Igreja e o mundo precisam.

P. Abílio Cardoso

SABIA QUE?...
Em 3-XI-1967 foi inaugurado o restauro do Órgão 
da Igreja Matriz, que, segundo testemunho de 
alguns, animou as celebrações durante alguns 
anos, encontrando-se agora em tal estado de de-
gradação que só se aproveita a fachada visível. O 
movimento para a sua restauração está penden-
te da garantia de um bom coro e de organistas que 
o façam tocar, de modo a justificar o investimento.  
previsto.

PreParaçÃo do baPtisMo
no próximo sábado, às 16.00 nas salas de catequese, 
haverá uma nova reunião de preparação para o bap-
tismo destinada a todas as famílias com crianças para 
baptizar nos próximos meses e para todos aqueles que 
pretendam assumir o múnus de padrinhos, em barcelos 
ou noutras paróquias.

CartÓrio enCerrado
Por motivo de férias da nossa co-
laboradora, o Cartório Paroquial 
estará encerrado até 15 de Maio.
Para qualquer assunto poderão 
sempre contactar o Pároco, de 
preferência por SMS ou email.

viaGeM a MarroCos
no circuito das cidades imperiais, propõe-se uma via-
gem a Marrocos, de 1 a 7 de agosto, ao preço aproxi-
mado de 1.200,00 euros em tudo incluído. informações 
mais detalhadas dentro de dias. os interessados devem 
inscrever-se quanto antes, fornecendo os dados do 
passaporte e um «sinal» de 200,00 euros.

envio do boletiM 
via eMail

Por avaria no servidor, o boletim 
da passada semana não foi envia-
do aos nossos leitores. Pensa-se que 
em breve o problema será resolvido. 
Pelo facto pedimos desculpa.
entretanto, lembra-se que o boletim 
está sempre acessível diretamente 
no site da Paróquia:
www. paroquiadebarcelos.org

Um livro a não deixar de ler 
sobre este eremita, que o 
Papa vai canonizar no próxi-
mo domingo.

viGÍlia de PenteCostes
importa valorizar devidamente a vigília do Pentecostes, 
que ocorre a 4 de Junho, pretendendo-se que seja uma 
celebração em que todos os grupos da Paróquia partic-
ipem. enquanto se elabora o programa, o Prior espera 
o empenhamendo de todos os líderes de grupos e con-
frarias no sentido da presença empenhada.
Um dos elementos da vigília será a receção à cruz pas-
cal que andou de casa em casa. Certamente que nen-
hum crismando se dispensará.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
[para rezar antes da refeição em família]

Senhor Jesus Ressuscitado, és o Bom Pastor: amas-nos e 
chamas-nos pelo nome; bates à porta do nosso coração e fazes 
ouvir a tua voz inconfundível, que queremos escutar e seguir. 
Habita esta casa. Senta-te e preside à nossa mesa. Fortalece-nos 
com o teu alimento, para darmos rosto à esperança e mãos à 
paz e à alegria. Ámen.

“É preciso acautelar-se da men-
talidade que separa sacerdotes 
e leigos, considerando protago-
nistas os primeiros e executores 
os segundos, e levar por diante 
a missão cristã, conjuntamente, 
leigos e pastores como único Povo 
de Deus. Toda a Igreja é comuni-
dade evangelizadora”, escreve 
Francisco, na mensagem para 59º 
Dia Mundial de Oração pelas Vo-
cações, que se celebra hoje.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
IV DOMINGO DE PÁSCOA

seGUnda, 9 - Leituras: At 11, 1-18
       Jo 10, 1-10

09.00 (Senhor da Cruz): Acção de graças ao Senhor da Cruz
15.30 (Terço): Rui Manuel da Silva Rosas
            José Rafael (aniv.)
19.00 (Matriz): José Crespo Batista e filho Vítor

terça, 10 - s. JoÃo de ávila
 Leituras: At 11, 19-26
  Jo 10, 22-30

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Carlos Ramalho Vieira,
               pais e irmãos
19.00 (Matriz): M.ª Eugénia Fernandes Ribeiro,
             filho Luís Miguel e genro Manuel João

QUarta, 11 - Leituras: At 12, 24-13, 5a
      Jo 12, 44-50

09.00 (Senhor da Cruz): Rui Manuel da Silva Rosas
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Francisco Gerardo Veloso Rodrigues e esposa
19.00 (Matriz): Maria Aurora Andrade Lemos

QUinta, 12 - b. Joana de PortUGal,
       s. nereU, s. aQUileU e s. PanCráCio
 Leituras: At 13, 13-25
  Jo 13, 16-20

08.00 (são José): Maria de Jesus, Aurora e Alberto Martins
09.00 (senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira e marido
15.30 (Terço): Maria do Carmo da Silva Fernandes e irmã Elvira
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Isaura da Piedade Ramos Silva, marido José e filho Carlos

SExTA, 13 - vIRGEM SANTA MARIA
           DO ROSáRIO DE FáTIMA
 Leituras: Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
   Lc 11, 27-28

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- José Bouças Araújo
- Manuel Gonçalves Coutinho
- António Jardim V. Boas e familiares
15.30 (Terço): Maria da Luz Peixoto e familiares
19.00 (Matriz): Maria Teresa Carvalho Matos

sábado, 14 - S. MATIAS
 Leituras: At 1, 15-17. 20-26
  Jo 15, 9-17

09.00 (Senhor da Cruz): Em honra de Nossa Sra de Fátima
17.30 (são José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós
- Teresa de Jesus Lima Bandeira
- António Batista Carvoeiro
- Maria da Ascensão Miranda Carvalho e marido Amadeu
- Crispim Cruz Gonçalves
- Abílio Faria de Carvalho e filho José Júlio
- Maria Avelina Fontainhas da Graça Faria (7º dia)

doMinGo, 15 - v da PásCoa
 Leituras: At 14, 21b-27
   Ap 21, 1-5a
   Jo 13, 31-33a. 34-35

09.00 (Senhor da Cruz): Em honra do Senhor da Cruz
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

nós somos o povo de deus,
somos as ovelhas do seu rebanho

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

- Paulo Costa - 10,00
- Cândido Queirós - 10,00
- António Fernando - 20,00
- Família n.º 182 - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 60,00

A transportar: 28.557,75 euros
Despesas até agora: 36.797.60 euros

Festa da vida - Os catequizandos do 
8º ano vão celebrar no próximo domingo a 
sua Festa da Vida.

PEREGRINAÇÃO A PÉ A FáTIMA - Parte 
hoje para Fátima um grupo de peregrinos 
de Barcelos. São cerca de 40 os que vão par-
tir com a bênção do peregrino após a missa 
das 9.00. Cheguem bem ao coração da Mãe.

PALESTRA ARCIPRESTAL - Os padres 
do Arciprestado de Barcelos vão reunir 
na próxima quarta-feira, 11 de Maio, no 
Seminário da Silva.

INSCRIÇÕES NA CATEQUESE - Ao termi-
nar o ano, os catequistas preparam já o ano 
seguinte. Reunidos há dias, têm já consigo 
as fichas de renovação da inscrição, que os 
pais devem assinar e entregar com o con-
tributo pedido. Os que vêm pela primeira 
vez devem fazer o seu pedido no Cartório.
Entretanto, aqueles que, no ano em curso 
faltaram mais de cinco vezes, ficam com 
a reinscrição pendente de uma reunião do- 
nuará, no próximo ano: ao sábado para o 7º 
ao 10º ano; ao domingo para o 1º ao 6º ano. 
Lemos no boletim de paróquia próxi-
ma: «Durante o mês de maio, decorrem 
inscrições para o 1º Ano. Crianças nascidas 
em 2016 - que este ano fazem 6 anos. Só 
devem inscrever os pais que se considerem 
cristãos católicos, isto é com ligação efetiva 
à igreja.»

Mais solitários PorQUe Menos solidários!
1. Foi há precisamente 130 anos que António Nobre compôs 
«o livro mais triste que há em Portugal». O autor teve mesmo 
o cuidado de alertar os seus leitores: «Tende cautela, [que o 
livro] não vos faça mal». Chamava-se «Só»!
2. Escrito em Paris, aquele (autoqualificado) «livro triste» não 
faz qualquer mal. Já a solidão parece estar a causar danos 
em espiral. Não se trata, obviamente, da solidão como (livre) 
opção. Em causa está a solidão como (cruel) imposição.
3. O fenómeno está em expansão: em todas as faixas etárias 
e latitudes. Também os jovens — e não apenas os mais idosos 
— acusam o impacto da solidão. E nos próprios países mais 
desenvolvidos tal impacto é crescente.
4. O caso está a merecer a atenção da comunidade científi-
ca, ao ponto de ser catalogado como um problema de saúde 
pública. Umas vezes, a solidão é ditada pelo desencanto nas 
relações sociais; outras vezes, é suscitada – pura e simples-
mente – pela ausência de ligações pessoais.
5. Acresce que a solidão – tingida barbaramente pelas cores 
escuras do abandono – penaliza sobretudo quando a pre-
sença é mais desejada e requerida. É que a solidão pode fazer 
adoecer e matar. Noreena Hertz estima que «a solidão é tão 
prejudicial para a saúde como fumar 14 cigarros por dia».
6. Análises recentes garantem que a solidão pode majorar, 
em 26%, o risco de mortalidade. Com efeito, há estudos que 

documentam a associação da solidão a cardiopatias, ansie-
dade, depressão, agressividade e propensão suicida.
7. Como seria de esperar, a pandemia não está alheada 
desta situação. Desde o seu início, a solidão terá duplicado 
na União Europeia. E Portugal foi o país com a sexta maior 
subida. Mas não estaremos a tornar-nos mais solitários 
porque menos solidários?
8. Já que se tornaram tão raros, até aqueles gestos que mais 
afogam a solidão começam a ser comercializados. Segundo 
a investigadora Noreena Hertz, há quem pague 80 euros por 
uma hora de abraços ou 40 por conversar com alguém. A 
«amizade» também se paga? Ou estaremos no limiar de uma 
«economia da solidão»? O «non-sense» é capaz de chegar ao 
paroxismo — como estará a suceder no Japão — de idosos 
cometerem intencionalmente pequenos crimes. Motivo? Se- 
rem detidos. Pelo menos, na prisão, estão acompanhados.
9. As formas de trabalho em casa potenciam o crescimento da 
solidão. É claro que as «redes sociais» são uma janela que pode 
compensar a distância. Mas está visto que as relações (apenas) 
digitais, embora mais diversas, acabam por ser pouco profundas.
10. Até Deus, que é «uno», não é «um». É por isso que a Trindade 
é o modelo para toda a comunidade. Que ninguém fique só, des-
cartável. E não deixemos aumentar esta «multidão de solidões». 
Que ameaça «rebentar» os nossos (depauperados) corações!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 05.05.2022

MÊS DE MARIA NA IGREJA MATRIZ
À semelhança dos anos anteriores, a devoção mariana no 
mês de Maio será confiada aos diversos grupos, que se en-
carregarão da recitação do Terço, das 18.15 às 19.00, antes 
da Missa. Ao terminar a Missa haverá uma breve homena-
gem das crianças da catequese a Nossa Senhora, a cargo 
dos catequistas. Começaremos amanhã:

• segunda-feira: Equipa de Pastoral Familiar
• terça: Equipa Sócio-caritativa
• Quarta: LOC/MTC
• Quinta: Leitores
• sexta: Confraria das Almas
• sábado: Irmandade de Santa Maria Maior
• domingo: Confraria do Santíssimo Sacramento

A Semana da Vida, que ocorre esta semana, de 8 a 15, con-
fia-se à equipa de Pastoral Familiar e ao 8º ano de cate-
quese, em colaboração com o grupo indicado para cada dia.

40 anos - Prtêxteis, s.a.
ocorre no próximo dia 13, dia de nossa senhora de Fátima, o 40º aniversário 
da Pr têxteis. de facto, em 1982 o Papa João Paulo ii visitou Portugal, 
tendo o proprietário decidido assinalar o início de actividade, registando-a 
nesse dia, que por ser da visita do Papa foi feriado nacional. 
o pessoal da Pr estará nesse dia presente na missa das 09.00 no senhor 
da Cruz, como acção de graças a deus.

aCesso aos serviços adMinistrativos da ParÓQUia
dado que a nossa colaboradora, d. Marília andrade se vai ausentar por 
alguns meses por motivos de maternidade, o Cartório vai reduzir os tempos 
de abertura ao público, mesmo que alguém se disponibilize em o man-
ter aberto. o Prior espera a compreensão de todos: podem sempre con-
tactá-lo para os diversos serviços ou agendar atendimento para serviços 
administrativos.

aJUdai, Ó MÃe, a nossa Fé
abri o nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a voz de 
deus e a sua chamada.
despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo 
da nossa terra e acolhendo a sua promessa.
ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para poder-
mos tocá-lo com a fé.
ajudai-nos a confiar-nos plenamente a ele, a crer no seu 
amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando 
a nossa fé é chamada a amadurecer.
semeai, na nossa fé, a alegria do ressuscitado.
recordai-nos que quem crê nunca está sozinho.
ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que ele seja 
luz no nosso caminho. e que esta luz da fé cresça sempre em 
nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o próprio Cristo, 
vosso Filho, nosso senhor.

Papa Francisco, in lumen Fidei, 29/06/2013

ProGraMa de ForMaçÃo dos CrisMandos
estando agendada a celebração do Crisma para o dia 2 de Julho, apresen-
ta-se o programa de formação intensiva para os inscritos e que se vêm 
preparando há cerca de dois anos:
• Todos os sábados às 21.00 nas salas da catequese: 14, 21 e 28 de Maio,
              11, 18 e 25 de Junho;
• 4 de Junho: participação na Vigília de Pentecostes;
• 1 de Julho: Vigília de oração e confissões.
todos aqueles que têm participado na preparação deverão prever um en-
contro pessoal com o Prior para esclarecer dúvidas e cuidar  do compro-
misso cristão.

enCerraMento do Mês de Maria
será com a procissão de velas pela cidade, saindo da capela de são José e 
terminando na igreja Matriz.
entretanto, a imagem de nossa senhora estará, a pedido dos moradores, 
na Urbanização de s. José, para onde o Prior a levará na sexta-feira, 26 
às 20.30. os moradores promoverão actos de louvor a nossa senhora na 
sexta, sábado, domingo e segunda. neste dia, o prior levará a imagem à 
Capela de s. José, de onde sairá a procissão das velas no dia seguinte.

o Prior eM roMa de 6 a 10 de JUnho
O Prior estará ausente da Paróquia de 6 a 10 de Junho integrando um gru-
po de sacerdotes do Arciprestaado em visita a Roma e ao vaticano. Agra-
dece-se que todos os assuntos que o envolvam sejam tratados de imediato.


