
Sem Deus, que destino para o Homem?
Terá ainda sentido falar de Deus em tempos cuturalmente ateus e ag-
nósticos, em que tudo gira à volta da economia e de um humanismo 
«libertado» dos deuses? Não será verdade que, destituído Deus do seu 
«lugar» de Criador e dador de vida, tal «lugar» é hoje reivindicado por um 
Super-Homem, em tensão permanente para se manter em tal «lugar»? 
Porque o poder e a força, a inteligência artificial prometem um Su-
per-Mundo, que nos faz acreditar que tudo é possível resolver e todos 
os obstáculos podem ser removidos para se conseguir uma sonhada 
felicidade sem limites.
Não precisaremos de ir aos textos mais antigos para nos darmos conta 
de que tal ilusão acompanha a vida humana desde sempre, qual mito 
da Torre de Babel: o sonho de seres criados em revolta constante contra 
o seu Criador.
A nossa experiência diz-nos que Deus, seja qual for o conteúdo da pala-
vra, tem lugar na experiência misteriosa do quotidiano do ser humano. 
Uns para se interrogarem diante dele; outros para O negarem com nervo-
sismo e afinco, tal a tensão que sentem só de se pronunciarem sobre Ele.
E é curioso, tenho-o notado, que os que dizem acreditar em Deus, mes-
mo que não queiram saber bem em que acreditam, preferindo o bem
-estar de não se preocuparem, vivem tranquilos: a esses sinto o dever 
de os desassossegar porque a tranquilidade do acreditar ativo será bem 
maior. Quanto aos outros, que se dizem agnósticos ou ateus, é notório 
que, diante de tal assunto, há uma irritação evidente: mesmo na nega-
tiva, manifestam que Deus não os larga.
Hoje é um dia especial na Liturgia. Fala-se no Deus Uno e Trino. Pala-
vras de grande e intenso conteúdo, não acessível à maioria. E porquê? 
Porque a Deus chega-se mais pelo coração, pela vida mergulhada nas 
situações pelas quais se exprime a condição humana, do que pela razão. 
E, entretanto, os crentes não podem colocar-se «ao lado de Deus» sem pensarem Deus.
A Igreja ensina, a partir das fórmuilas encontradas ao longo dos tempos, a Unidade e Trindade em Deus: Um só Deus em Três 
Pessoas. A fórmula de o dizer é humana e situada historica e culturalmente. Pelo que, nunca ela deixou de se preocupar sempre 
em encontrar novas linguagens para dizer Deus. Só que, sejam elas quais foram, o Mistério permanece. Poderemos nós viver 
sem mistérios?
Vem a propósito citar estas palavras sábias de um especialista na Bíblia, D. António Couto: «Não há ídolo que saiba anunciar 
o futuro. Só Deus anuncia antes de acontecer, e explica-o depois de acontecido. Veja-se esta polémica sobretudo no chamado 
«Segundo Isaías (Is 40-55), em concreto Is 41,21-23; 44,7; 45,21; 46,10. Espírito Santo, Deus, que anuncia e explica. A partir de 
agora, os discípulos não esperam novidades. Os histerismos de revelações, aparições e visões que agitam hoje tantos pobres 
iludidos, privados de verdadeiros conteúdos cristãos e bíblicos e da Tradição, são uma verdadeira «blasfémia contra o Espírito 
Santo». Por isso, o Papa Bento XVI, na Exortação Apostólica Verbum Domini [2010], n.º 14, lembrou-nos as palavras de S. João da 

Cruz, que escreveu, na sua Subida ao Monte Carmelo, II, 22, que «Ao 
dar-nos, como nos deu, o seu Filho, que é a sua Palavra, e não tem 
outra, Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta 
Palavra única, e já nada mais tem para dizer […]. Porque o que antes 
disse parcialmente pelos profetas, revelou-o totalmente, dando-nos 
o Todo que é o seu Filho. E, por isso, quem agora quisesse consultar 
a Deus ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, não só cometeria um 
disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente 
em Cristo e buscar fora d’Ele outra realidade ou novidade». E adver-
tiu-nos bem o Papa que é preciso «distinguir a Palavra de Deus das 
revelações privadas cujo papel não é completar a Revelação definitiva 
de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada 
época histórica».

O Prior - P. Abílio Cardoso 
Tiragem semanal: 800 ex.
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BODAS DE PRATA
Celebram na próxima quarta-feira, dia 15, as suas bodas de prata 
de casamento João Alberto da Silva Baptista e Célia da Con-
ceição Gonçalves Mota Baptista. O casamento foi celebrado na 
Igreja Matriz de Barcelos no dia 15 de Junho de 1997. A Paróquia 
une-se à acção de graças e felicita o casal por este jubileu.

UM OLHAR OUTRO 
No meio de tantas imagenbs trágicas, de tantas notí-
cias do dia a dia de uma guerra às portas da Europa, 
de imensos programas de análise e comentário, que 
relegam para segundo lugar quaisquer outros aconte-
cimentos relevantes, interrogo-me  sobre a atitude do 
Patriarca russo, Cirilo, «oficialmente» apoiante da in-
vasão russa e «protector» de Putin. Como é possível um 
líder religioso estar tão «agarrado» a uma conceção de 
poder autocrático e abençoar uma guerra.
É neste contexto que estremeci com a «justificação» que 
os nossos media evitaram repetir e comentar: salvar o 
Ocidente da perversão em que caiu, desviando-se dos 
verdadeiros valores ditos ocidentais.
Que é verdade que a Europa de hoje se tem desviado 
da rota traçada pelos pais fundadores, profundamente 
enraizados nos valores do cristianismo, ninguém já du-
vida. Até porque, pasme-se mas não se estranhe, a nos-
sa cultura está cada vez mais «vacinada» contra tudo 
aquilo que tenha a marca da cruz
Mas, que valores são esses ditos próprios do Ocidente? 
E de onde vêm ou qual o seu fundamento? Eles arran-
cam, de facto, de uma civilização cristã, hoje posta em 
causa e até olhada como prejuizo e causa de «atraso». 
Eis-nos diante de uma perniciosa mentira, só contesta-
da por alguns corajosos, que os media ignoram.
Acabo de ler um artigo sobre este assunto: Riccardo 
Cascioli, em Nuova Bussola Quotidiana de 14 de abril 
passado, interroga-se: «Quando falamos de Ocidente, 
entendemos a civilização cristã que lhe deu origem, 
com todos os valores a ela associados: a ordem nat-
ural, o  valor da pessoa, o carácter sagrado da vida». E 
acrescenta que não são esses os valores que o Ocidente 
defende hoje mas valores de sentido contrário, ou an-
ti-valores. E cita-os: terceiro-mundismo, indigenismo, 
ideologia de género e aborto. Na mesma linha de outro 
artigo, este da autoria de Stefano Montana, que afirma:  
«O Ocidente é uma civilização em que o cristianismo 
sintetizou e purificou a filosofia grega e o direito roma-
no». E aponta as consequências concretas: o reconheci-
mento de um Deus criador, para quem o mundo inteiro 
é uma criação, com o homem em primeiro lugar, um 
homem  que é responsável diante de Deus por tudo o 
que o rodeia.
Ora, o que vemos, diz Casciolli, apoiando-se em Fon-
tana, o que vemos é a rejeição do cristianismo, num 
«processo que dura há séculos, mas que chegou, sem 
dúvida, à maturidade nas últimas décadas». E acrescen-
ta: «Trata-se de uma leitura da história em que todos os 
males são fruto da cultura ocidental e da civilizaçãpo 
cristã em particular. Hoje são muitas as correntes cul-
turais e políticas que interpretam este sentimento».
E dá vários exemplos a comprovar o que afirma. Relevo 
apenas para a ideologia de género e o aborto, a destru-
içaõ da família, o indigenismo e o ecologismo promov-
idos por governos e instâncias da ONU como negação 
da ordem natural.
Estes autores classificam todas estas movimentações 
do Ocidente como ódio de si ou rejeição da sua história 
e perguntam-se: como pode alguém que ama o Oci-
dente, enquanto herdeiro da civilização cristã, do pens-
amento grego e do direito romano estar de acordo com 
aqueles que usurparam o título de Ocidente?
O artigo continua para revelar alguns dados preocu-
pantes no que toca ao porquê desta ajuda massiva à 
Ucrânia, sobretudo no que à promoção das mães de 
aluguer, indústria fértil na Ucrânia, diz respeito.

P. Abílio Cardoso

“Se não houver 
sensação de ver-
tigem, se não se 
experimentar o 
terremoto, se não 
houver dúvida 
metódica – não 
a dúvida cética – 
a experiência da 
surpresa incómo-
da, então talvez 
não haja sínodo.” 
(António Spadaro, 

- D. Eurico Dias Nogueira, que tomara posse em 
Novembro de 1977, visitou a Igreja Matriz em 12 
de Janeiro de 1978 e deixou escrito: «Ao visitar 
pela primeira vez a histórica e artística igreja ma-
triz de Barcelos, saúdo o clero e fiéis que, na fi-
delidade ao Evangelho, constituem aqui e agora o 
lídimo povo de Deus».

Na próxima terça, às 
21h00, realiza-se no 
Espaço Vita a Assem-
bleia Diocesana Sinod-
al. Será aberta por D. 
José Cordeiro e, logo 
após a sua palavra, é 
possível que os partic-
ipantes da assembleia 
partilhem opiniões e 
experiências sobre o 
processo sinodal e so-
bre a síntese divulgada 
no dia 10 de Junho.
A entrada é livre. O Pri-

or participará e levará a carrinha com os que lhe manifestarem von-
tade de participar. Após a Assembleia, a equipa diocesana do Sínodo 
fará possíveis ajustes à síntese final, e esta será enviada a Fátima, para 
a Conferência Episcopal Portuguesa.

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA
Agendada para 16 a 24 de Agosto próxi-
mo, ao preço de 1780 euros, tudo incluí-
do, os interessados devem inscrever-se 
quanto antes dado que a companhia 
aérea exige com muita antecedência a li-
stagem com os participantes, de modo a 
garantir o preço de grupo acordado. Até 
ao próximo fim de semana temos de en-
tregar a listagem dos participantes.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE

SEGUNDA, 13  - SANTO ANTóNIO DE LISbOA
 Leituras: Sir 39, 8-14 (gr. 6-11); Mt 5, 13-19

09.00 (Senhor da Cruz): Em honra de Santo António 
15.30 (Terço): M.ª Carmo da Silva Fernandes e irmã Elvira
19.00 (Matriz): António de Oliveira e Gracinda de Jesus Oliveira

TERÇA, 14 - Leituras: 1 Reis 21, 17-29; Mt 5, 43-48

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
19.00 (Matriz): Venâncio B. Miranda Arantes e esposa

QUARTA, 15 -Leituras: 2 Reis 2, 1. 6-14; Mt 6,1-6. 16-18

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Carlos Ramalho Vieira, 
         pais e irmãos
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
19.00 (Matriz): Maria da Glória Lima Bandeira Santos

QUINTA, 16 - SANTíSSIMO CORpO E 
      SANGUE DE CRISTO
Leituras: Gen 14, 18-20; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11b-17

08.00 (São José): NãO Há MISSA
09.00 (Senhor da Cruz): Em acção de Graças ao
              Senhor Bom Jesus da Cruz
11.00 (MATRIZ) - Pelo Povo (1ª Comunhão e admissão de 
novos irmãos na Confraria do Santíssimo)
15.30 (Terço): António de Oliveira e Gracinda de Jesus Oliveira
19.00 (Matriz) - NÃO HÁ MISSA mas procissão do Senhor 
da Cruz para a Matriz, após canto de vésperas às 17.30.

SExTA, 17 - Leituras: 2 Reis 11, 1-4. 9-18. 20
              Mt 6, 19-23

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- José Gonçalves Duarte e familiares
- Maria Conceição Gomes Pereira
15.30 (Terço): Jorge Martins da Silva Correia
19.00 (Matriz): António de Oliveira e Gracinda de Jesus Oliveira

SábADO, 18 - SANTA MARIA
 Leituras: 2 Cr 24, 17-25
   Mt 6, 24-34

09.00 (Senhor da Cruz): Dulcínio Linhares de Sousa 
          e esposa Maria do Céu Fernandes
17.30 (São José): João Araújo Novo e familiares
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- José Pimenta do Vale
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa M.ª Amélia e família
- José Ferreria, esposa Isaura e filho José Luís
- António Meira e Otília Pilar
- Rosa da Eira Ferreira (30º dia)
- Maria Eugénia Fernandes Ribeiro (aniv. nascimento)
- Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós
- Manuel Rosa Batista da Costa
- Mário Augusto Russo (1º aniv.)

DOMINGO, 19 - XII DO TEMpO COMUM
 Leituras: Zac 12, 10-11; Gal 3, 26-29
   Lc 9, 18-24

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Pinto de Azevedo, pais e sogros
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

Como sois grande em toda a terra,
Senhor, nosso Deus!

LOC/MTC - Vai reunir na próxima 
terça-feira, às 16.00, nas salas de cate-
quese.

PALESTRA ARCIPRESTAL - Os pa-
dres do Arciprestado de Barcelos vão 
reunir na próxima quarta-feira às 9.30 
no CESM. Além da oração comunitária, 
tiremos preparar a Procissão do Corpod 
e Deus e avaliaremos as actividades do 
arciprestado em ordem ao programa do 
próximo ano pastoral.

pREpARAÇÃO DA pRIMEIRA CO-
MUNHÃO - Além de outros momentos 
preparativos, pais e padrinhos são con-
vidados a prepararar-se espiritualmente 
para a Festa dos seus filhos e afilhados.
Convidadas ao arrependimento, as cri-
anças podem repetir a sua «Festa do 
Perdão», confessando-se. A Festa da 
Eucaristia será na próxima quinta-feira 
para nove crianças que vão dar mais um 
passo na iniciação cristã.

ENCERRAMENTO DA CATEQUESE - 
Terminadas as festas de catequese com 
a 1ª Comunhão na quinta-feira, vamos 
dar por enceerrado o ano de catequese 
de 2021/2022, estando já em preparação 
o próximo ano. Todas as crianças devem 
estar já com a sua inscrição renovada.
A festa de encerramento decorrerá no 
próximo sábado, nas Irmãs de Arcozelo 
durante a tarde.

MINISTROS EXTRAORDINáRIOS DA 
COMUNHÃO - Vai reunir, na próx-
ima quarta-feira, às 21.00, nas salas 
da catequese, o grupo dos MEC’s, para 

CRISTÃOS fELIZES, MESMO COM LÁGRIMAS!
1. Numa sociedade «adolescêntrica» – em que muitos 
pouco «crescem» e dificilmente «amadurecem» – é nat-
ural que a fé dos que têm mais idade não tenha «cresci-
do» (nem «amadurecido») desde a infância. O problema 
não está na fé das crianças quando são crianças. Em 
causa está que não se aprofunde o que foi apreendido 
nessa altura. 
2. O grande paradoxo da nossa época é precisamente 
haver cada vez mais pessoas que não «crescem» com os 
anos nem «amadurecem» com o tempo.
Mesmo quando a idade é adulta, há comportamentos 
que se mantêm juvenis ou, até, infantis.
3. As «igrejas semivazias» certificam, segundo Armando 
Matteo, «a ausência de homens e mulheres adultos do 
nosso tempo». 
O que avulta é «o perfil de um adulto cada vez mais vol-
tado sobre si próprio, cada vez mais narcisista e ególatra». 
4. O «estacionamento» dos adultos no padrão juvenil não 
os imobiliza por fora. Pelo contrário, tudo decorre a uma 
velocidade descontrolada, como é timbre dos mais novos.
Dá a impressão de que só há tempo para contar o tempo. 
Onde encontrar tempo para viver – e saborear – o tempo?
5. «Quem – pergunta Armando Matteo – estará disposto 
a renunciar à velocidade dos transportes actuais? Quem 
voltaria a usar as cabinas telefónicas que, actualmente, 
só servem para embelezar as nossas ruas?». 
E quem prescindiria «das mil possibilidades oferecidas 
pela internet»? Quem se dispõe a esperar seja por que 
for ou seja  por quem for?

6. Esta ausência de limites na velocidade repercute-se na 
recusa de quaisquer limites. Exemplo: «o adulto contem-
porâneo é um homem sem transcendência».
A sua existência «já não pertence a nenhum Pai eterno». 
Segundo não poucos, «somos simplesmente seres da Ter-
ra», sem ter de «prestar contas» a nenhuma entidade.
7. A moral do adulto pós-moderno não contempla regras, 
inibições ou mortificações. O que prevalece é a «busca do 
prazer que se torna, simultaneamente, meio e fim, causa e 
recompensa, percurso e meta».
Perante um tal cenário, impõe-se «dar uma veste nova 
àquele Corpo de Cristo que é a Igreja».
8. Não basta «melhorar» o que está a ser feito. É hora de 
renovar: de entrar no mundo novo, de entoar o canto novo 
e de viver o mandamento novo.
O percurso sinodal, que estamos a viver, passa também 
«pela capacidade de sonhar em conjunto, reencontrando a 
capacidade de nos envolvermos num sonho comum».
9. A presença de cada um é indispensável e a participação 
de todos há-de ser desejada. Viver em Sínodo é igual-
mente «incentivar todos a cantar». E é assim que «até os 
cânticos podem ser mais importantes do que a homilia».
10. Enfim, este tempo novo clama por um «Cristianismo 
diferente, feito de mansidão e de alegria, daquela alegria 
que nasce quando se encontra o Ressuscitado». Haverá de-
salento que lhe possa resistir? 
Enfim, precisamos de cristãos felizes. Mesmo 
com lágrimas!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 07.06.2022

análise do ano pastoral e pro-
gramação do próximo.

BARCELOS SENIOR - Ao 
completar o xº aniversário, 
a Barcelos Sénior vai jun-
tar-se em festa na próxima 
terça-feira. Momento princi-
pal do dia será o da Eucaristia 
de acção de graças na igre-
ja Matriz às 10.30, presidida 
pelo sr. bispo auxiliar D. Nuno 
Almeida.

PROMESSAS CNE - Os nos-
sos escuteiros vão admitir novos mem-
bros. Habitualmente stal tem aconteci-
do na Eucaristia principal da Paróquia, 
a das 11.00. Desta vez será em acampa-
mento, pelas 12.00 de domingo, 24 de 
Julho

SECRETARIADO PERMANENTE - Vai 
reunir, na próxima segunda-feira às 
21.30 no Cartório Paroquial, o Secretar-
iado Permanente do Conselho Pastoral 
para preparar a reunião do Conselho 
Pastoral que será a primeira em con-
texto sinodal, após a pandemia, a 8 de 
Julho às 20.00.
 
VISITA DO CONSELHO ECONÓMICO - 
Será a 16 de Julho a visita de estudo do 
Conselho Económico, habitual uma vez 
por ano. Com ela se encerrará o ciclo de 
reuniões mensais para este ano.
Entretanto, os conselheiros voltam a re-
unir na próxima sexta-feira às 21.00 mo 
Cartório Paroquial.

VIAGEM A MARROCOS - Tendo ocor-
rido os 800 anos dos mártires de Marro-
cos em 2020, fomos adiando esta data 
jubilar por causa da pandemia: vamos 
fazê-la em breve, de 31 de Julho a 7 
de Agosto, em autocarro, ao preço de 
1200 euros. Visitaremos a igreja dos 
santos nártires em Marraquexe, a Igreja 
de Nossa Senhora de Lourdes em Casa-
blanca e terminaremos em Santa Cruz 
de Coimbra onde repousam os restos 
mortais dos santos mártires. Há já 25 
inscrições das 45 possíveis. Os interes-
sados devem inscrever-se quanto antes.

OfERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- Anónimo - 10,00
- Camilo Gomes Silva - 20,00
- Anónimo - 20,00
- Agostinho Abreu - 50,00

TOTAL DA SEMANA - 100,00 euros

A transportar: 28.034,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros

HINO À SANTÍSSIMA TRINDADE
Santíssima Trindade, ao vosso trono
Subam perenemente os nossos hinos,
Como expressão do amor que nos abrasa
O coração.

 Tudo nos vem daquela eterna vida
 De que Vós nos fazeis participantes.
 Robustecei a nossa fé que implora
 Os vossos dons.

E Vós, ó Cristo, imagem de Deus Pai,
Nobre videira de que somos ramos,
Conservai sempre viva em nós a seiva
Da vossa graça.

 Vós, Espírito Santo, amor e fogo,
 Sempre tão suave, sempre tão ardente,
 Renovai sobre a terra em cada alma
 A vossa luz.

Honra e louvor a Deus três vezes santo!
Deus uno e trino nos escute e atenda!
E, cantando o seu nome, nos unamos
Na glória eterna.

(Da Liturgia das Horas, Laudes)

PEREGRINAÇÃO À fRANQUEIRA
A imagem de Nossa Senhora da franqueira, vinda de Creixomil, 
chegará a Barcelos às 21.30 do dia 6 de Agosto. Será recebida na 
Urbanização de S. José e seguirá em procissão peo Largo do Bon-
fim, Rua da Madalena, Jardim Velho, Rua Irmã São Romão, Largo 
dos Capuchinhos, Av. dos Combatentes, Av. da Liberdade (interi-
or); Rua D. António Barroso em direção a Igtreja Matriz.
A novena decorrerá de segunda a sexta às 21.00 e no sábado e 
dominho às 18.00.
A saída no dia da peregrinação, 14 de Agosto, será às 8.00.

“A vida do casal é um Rosário”
  
Franck-Stéphane Yapi é sacerdote e faz 
parte da diocese d’Agboville, que fica 
no sul da Costa do Marfim. Fundador da 
“Academia do amor”, célula de oração 
virtual para noivos, casados, divorciados 
e viúvos, comprometida na pastoral dos 
casais. Eis como ele evoca a importância 
da oração para os casais: 
“Eu acho que o casamento é uma trin-
dade, a terceira pessoa sendo Deus. Os 
cônjuges devem permitir, então, que 
Deus faça parte integral de seu casa-
mento, para que a união entre eles possa 
adquirir seu pleno desenvolvimento. A 
oração é a respiração espiritual do casal 
cristão, pois coloca Deus no coração da 
vida matrimonial. 
Existem diversas maneiras de rezar jun-
tos. Pessoalmente, aconselho a oração do 
Rosário. Inicialmente, porque os católi-
cos solicitam muito o apoio da Virgem 
Santíssima e o terço é a oração preferida 
dos católicos, depois da Santa Missa. Em 
seguida, porque, na celebração do sacra-
mento do matrimônio, segue-se a eta-
pa, no final da Missa, em que o casal se 
recomenda à oração da Virgem Maria, a 
quem oferece um buquê de flores. 
Acredito, igualmente, que a prática da 
oração do terço, em dois, marido e mul-
her, possa facilitar a oração no cerne do 
casal. Meditando o terço com Maria, pela 
intenção dos casais, veio-me ao espírito 
solicitar a intercessão do santo casal, Ma-
ria e José, para tocar o coração de Jesus. 
Para mim, a vida do casal é um Rosário.” 


