
Hoje e sempre, todos enviados por Jesus
O mês de Julho traz à vida cristã, todos os anos, o tema da missão, concretizada 
no hoje da Igreja. Em caminhada sinodal, os cristãos reconhecem o elevado grau 
de clericalismo existente em sacerdotes e leigos, um modelo de Igreja a ultrapassar 
para dar lugar a outro, muito mais evangélico, o da corresponsabilidade de todos 
na vida da Igreja.
O facto de ser no mês de Julho que ocorrem as substituições de párocos, e acom-
panhando a liturgia, são as comunidades cristãs chamadas a reconhecer que «a 
messe  é grande e os operários são poucos».  E, por isso mesmo, também sentem 
com maior acuidade o mandato de Jesus para rezar «pedindo ao Senhor que envie 
operários para a messe».
Afinal, seja no primeiro envio que Jesus fez aos apóstolos, seja no segundo en-
vio, este dos 72 discípulos, seja no hoje da Igreja, tomemos consciência de que 

é sempre o mesmo Senhor que envia, como Ele próprio foi enviado do Pai. Todos 
somos hoje do grupo dos «outros 72 discípulos», enviados em missão a proclamar 
a urgência do Reino de Deus, que se aproxima sempre de cada ser humano, mesmo 
que este não seja «cordeiro» afável e acolhedor da mensagem e se apresente, antes, 
como lobo voraz do «cordeiro» que pretende afagá-lo.

Se os primeiros enviados, os Doze Apóstolos, 
se reportavam às doze tribos de Israel, estes 
«outros 72» apontam para a missão universal: 
enviados a todos os povos da terra para que 
«toda a humanidade veja a salvação de Deus» 
(Lc. 3,6). Em todos os tempos, «de todas na-
ções e povos» a missão visa o Reino de Deus, 
chamando todos  a viverem como filhos, na 
esperança da glorificação do ser humano 
para sempre em Deus. Esta missão tem ca-
rácter comunitário como sugere o texto com 
o «dois a dois», o que levou o Papa Francisco 

a escrever: «o testemunho prestado pelos cristãos a Cristo tem carácter sobretudo 
comunitário. Daí a importância essencial da presença duma comunidade, mesmo 
pequena, na realização da missão» (Mensagem para  Dia Mundial das Missões-2022). 
No agir pastoral de hoje sente-se uma terrível dificuldade: a de conciliar o anúncio 
premente do Reino de Deus a todos com a liberdade de cada um de não a escutar, 
de a rejeitar mesmo e até com agressividade, desafiando o «enviado» a ser mesmo 
o «cordeiro enviado para o meio de l
obos». 
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UM OLHAR OUTRO 
No meu passar dominical pelo Largo da Porta Nova e nas traseiras do 
Senhor a Cruz, louvo a Deus pelos bailaricos que contemplo. De uma 
maneira tão simples, sem gastos, as pessoas divertem-se, cantam e 
bailam, celebram a vida, esquecem tristezas, estabelecem relações de 
amizade. Vou para a missa das 15.30 e volto uma hora depois: ali estão 
os mesmos e outros mais que chegaram. Dois e três grupos ou até 
mais, à volta de uma concertina e cavaquinhos ou de um gravador. 
Há dias, no Corpo de Deus, ninguém contestou quando lhes pedi que 
terminassem mais cedo porque «a música seria outra».
Aprecio os muitos passeios que se organizam de modo a «tirar as pes-
soas de casa». Não só os das Juntas de Freguesia, mas muitos outros, 
que levam o povo a conhecer o nosso Portugal.
Não só aprecio como, por experiência própria, reconheço quanto de 
bem estas manifestações e passeios conseguem. Bem basta a situ-
ação socio-económica, às vezes tão desfavorável para alguns setores 
da sociedade, para levar ao lamento repetido de uma vida de «vale de 
lágrimas». Bem hajam aqueles que ajudam o povo a «libertar-se», a dar 
largas ao que lhe vai na alma. 
Gosto, eu também, de passear, de conhecer novos mundos, de me abrir 
à novidade de espaços e culturas: sai-se de casa e, quando voltamos, 
estamos mais ricos.
Já lá vão os tempos em que ouvia um colega dizer com graça, ele 
que fazia coleção de postais dos lugares que visitava: «quando um dia 
morrer e os meus sobrinhos derem conta dos lugares por onde andei 
hão-de dizer: «o meu tio é que era esperto, deixou-nos muitos postais 
para nós sairmos de casa a ver por onde ele andou».
Desde que sou padre e me foi confiado um povo para evangelizar, não 
reduzi a minha missão a pregar o evangelho e levar as pessoas a rezar. 
Para mim, o evangelho é um desafio permanente a viver «em abundân-
cia». A qualidade de vida passa pela dimensão espiritual mas não só. 
Todos os bens culturais devem ser procurados por todos. Até porque a 
beleza da criação, a beleza das relações humanas, o turismo human-
izante precisa de gente capaz de abrir o coração para o reconheci-
mento, precisa de gente capaz de se maravilhar. Ou não é a fé, a vida 
interior um maravilhar-se constantemente com o que os olhos veem?
Quando saio por uns dias, em grupo que aceita o convite para uma 
peregrinação religiosa, uma viagem cultural, ou celebração de algum 
evento social de relevo, não só me valorizo eu, como contribuo para 
que muitos outros descubram novos motivos para sorrir à vida.
Quando anuncio uma peregrinação - a melhor delas é, assim o digo 
aos outros, à Terra Santa - ninguém me diz que não o faça e nin-
guém me diz que não gostaria de ir. Até acrescenta: «Quem me dera!...». 
E logo vêm os obstáculos, a começar pelo preço a pagar. Claro que 
tudo eu compreendo e aceito. Como compreendo que as verdadeiras 
razões não são as do preço. Quais são então? Eu, que já vi pessoas 
de condição económica bem modesta a constituir o seu mealheiro de 
poupanças para ter um gosto na vida, reconheço que as verdadeiras 
causas estão na incapacidade de tomar uma decisão. Pessoas que se 
lamentam constantemente, que têm olhar negativo sobre a vida, os 
eternos queixinhas, aqueles que têm sempre soluções para os prob-
lemas dos outros e nunca para os seus próprios, vivem «prisioneiros» 
de si próprios, permanentemente inseguros e com medo, porventura 
traumatizados e agarrados ao passado. Rerconhecem que seria bom, 
que lhes faria bem sair, que até têm posses para tal... mas... levam a 
vida adiando, adiando. Nunca tomam uma decisão. E, depois, acumu-
lam mais traumas ainda tornando-se invejosos e insuportáveis porque 
viram outros avançar, tomar decisões e virem contar que valeu a pena.
Quando, durante sete anos da minha vida com os portugueses em 
Paris, centro da Europa com imensas potencialidades, organizei vários 
passeios de ordem cultural, alguns deles juntando os portugueses de 
Paris com os de Amsterdam, Luxemburgo, Lyon, Bruxelas... e fui acusa-
do de passear muito, não me faltaram ecos das pessoas beneficiadas a 
dizer: «não ligue, eles dizem mal por inveja dos que vão». De facto, diz 
bem o povo: «quem desdenha quer comprar». E acrescento: «se fosse 
hoje faria ainda mais saídas da comunidade: o encontro com outros 
humaniza, dá cultura e alegria à vida.

P. Abílio Cardoso

- Em 10 de Abril de 1983 faleceu em Lis-
boa D. Maria Cândida Pinheiro Azeve-
do Menezes, que ofereceu à Igreja Ma-
triz de Barcelos uma linda custódia de 
prata com jóias de seu uso pessoal. A 
custódia tem o seu nome gravado e a 
oferta data de 10/10/1973.

PREPARAÇÃO DO BAPTISMO
No próximo sábado, às 21.00 nas salas de cate-
quese, haverá uma nova reunião de preparação 
para o Baptismo 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.

F E S T A   D A   E U C A R I S T I A 
16 de Junho de 2022

CATEQUESE NO PRÓXIMO ANO

Foi um grande dia o de sábado, 18 de Junho, 
com a festa de encerramento da catequese, 
que decorreu na Casa das Irmãs de Arcoze-
lo. Foi bom ver o entusiasmo das crianças, 
o empenho dos catequistas e a colaboração 
dos pais. Parabéns a todos. Terminadas as 
inscrições, os catequistas estão já a pro-
gramar o próximo ano de catequese, for-
mando os grupos, distribuindo-os por salas 
e pelos catequistas, de modo a que o início 
do ano, já agendado para 24 de Setembro, 
se possa iniciar com entusiasmo e sem per-
calços.
Se alguns pais se atrasaram, agradece-se 
que façam quanto antes o pedido (se para o 
1º ano) ou a renovação da inscrição.
Para o próximo ano, insistimos na formação 
dos catequistas, de modo a podermos 
vir, um dia, a instituir oficialmente neste 
ministério aqueles que, com experiência, 
conhecimento e, sobretudo, vivência comu-
nitária da fé cristã, granjearam o reconhec-
imento e gratidão por parte da comunidade 
do serviço que prestam.
Entretanto, o Prior anuncia quais os re-
sponsáveis de cada ano, isto é os catequi-
stas a quem ele confia, em nome da Igreja, 
um grupo de crianças para serem acompan-
hadas no processo da descoberta do Senhor 
Jesus. São eles:
1º ano - Manuela Lopes
2º ano - Susana Pedras
3º ano - Vânia Coelho
4º ano - Ir. Paula R. Gonçalves
5º ano - Sílvia Cardoso
6º ano - Maria do Céu Salgueiro
7º ano - Fátima Bernardo Pereira
8º ano - Inês Pereira (?)
9º ano - Adelaide Araújo Simões
10º ano - Ana Maria Coelho Neves
Os responsáveis de cada ano far-se-ão 
acompanhar por auxiliares, que eles própri-
os escolherão.
Informa-se ainda os pais que a catequese
1. Será feita aos sábados, das 17.00 às 18.00, 
para todos os anos, podendo seguir-se ativ-
idades complementares.
2. A catequese será coordenada pela Fátima 
Pereira, coadjuvada por Sílvia Cardoso.
3. Aos catequistas e pais se pede o empenho 
nas sessões de catequese e na missa, que se 
mantém aos domingos às 11.00.

A caminho de completarem a iniciação cristã, 
fizeram já a sua Primeira Comunhão na nossa 
Paróquia: Afonso F. Bogas, Áurea M. Pinto, Leonor 
S. Barbosa, Madalena C. Manso, Pedro B. Figue-
iredo, Santiago G. Costa, Simão Pedro de Sá C. C. 
Gonçalves, Sofia F. Silva, Tomás A. Figueiredo.

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

Senhor da Messe e do Reino, abençoa a nossa mesa e aqueles que a prepa-
raram. Faz repousar sobre todos nós o Espírito da Paz. Que os frutos da 
paz e da alegria permaneçam em nós e irradiem a partir da nossa casa, 
como um grande rio de amor e de misericórdia. Ámen.

“Todos vós, esposos, ao formar a vossa família, com a graça de Cristo fiz-
estes esta corajosa opção: não usar a liberdade para proveito próprio, mas 
para amar as pessoas que Deus colocou junto de vós. Em vez de viver como 
«ilhas», fizestes-vos «servos uns dos outros». Assim se vive a liberdade em 
família! Não há «planetas» ou «satélites», movendo-se cada qual pela sua própria 
órbita. A família é o lugar do encontro, da partilha, da saída de si mesmo para 
acolher o outro e estar junto dele. É o primeiro lugar onde se aprende a amar. 
Nunca o esqueçais: a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar”.

(Papa Francisco, Homilia no Encontro Mundial de Famílias)

TERRA SANTA E MARROCOS
A partida para Marrocos em autocarro será já no dia 
31, com regresso a 7 de Agosto. Há ainda 5 lugares di-
sponíveis. Os interessados inscrevam-se quanto antes. 
As inscrições encerram na próxima quinta-feira.
Também a listagem para a Terra Santa está a chegar 
aos 40. Se houver ainda interessados inscrevam-se 
quanto antes, no máximo até ao próximo sábado. Esta 
será de 16 a 24 de agosto.

IGREJA DO TERÇO
No próximo domingo, na missa 
das 15.30, em véspera da so-
lenidade de S. Bento, será in-
augurado o restauro do altar 
de S. Bento, obra que a Mesa 
da Confraria promoveu, como 
salvaguarda do património. 
Gratidão aos que colaboraram, 
entre eles o Município.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM

SEGUNDA, 4  - S. ISABEL DE PORTUGAL
 Leituras: Os 2, 16. 17b-18. 21-22; Mt 9, 18-26

09.00 (Senhor da Cruz): António Jardim V. Boas e família
15.30 (Terço): Em louvor de Santa Luzia
19.00 (Matriz): Paulo Jorge Ventura P. Rodrigues (30º dia)

TERÇA, 5 - S. ANTÓNIO MARIA zACARIAS
 Leituras: Os 8, 4-7. 11-13;  Mt 9, 32-38

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas Almas do Purgatório
19.00 (Matriz): Margarida Alz. Carvalho Fons. Furtado (4ºan.)
Bodas de Prata de casamento de Ana Maria Gonçalves 
Fernandes Rodrigues com Pedro Miguel Mendes Rodrigues 
(Bênção de alianças)

QUARTA, 6 - S. MARIA GORETTI
 Leituras: Os 10, 1-3. 7-8. 12: Mt 10, 1-7

09.00 (Senhor da Cruz): Artur Emílio Ferreira
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
19.00 (Matriz): Clementina R. Rego Graça Esteves (23º aniv.)

QUINTA, 7 - Leituras: Os 11, 1-4. 8c-9; Mt 10, 7-15

08.00 (São José): Ação de graças à Sagrada Família
09.00 (Senhor da Cruz): António Fernandes Pereira
15.30 (Terço): Rui Manuel da Silva Rosas
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Maria Luísa de Sousa Nunes e familiares
- José da Costa Ventura, esposa Isaura e filho Carlos

SExTA, 8 - Leituras: Os 14, 2-10;  Mt 10, 16-23

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Maria de Lurdes Torres
- Rui Manuel da Silva Rosas
- Manuel Matos Rios Novais
15.30 (Terço): Eduardo Alves e esposa
19.00 (Matriz): Pais de João Loureiro
  Manuel José Oliveira Carvalho (aniv. nasc.)

SáBADO, 9 - SANTA MARIA,
SS. AGOSTINHO zAO RONG E COMPANHEIROS
 Leituras: Is 6, 1-8; Mt 10, 24-33

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
17.30 (São José): Rui Nuno da Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- M.ª Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís e genro Manuel
- Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves (49º aniv. nasc.)
- Maria Augusta Fernandes
- Maria do Carmo de Sousa Faria (aniv. nasc.)
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras
- Margarida Alzira de Carvalho Fonseca Furtado (4º aniv.) e marido
- João Pedro Pereira Soares (7º dia)

DOMINGO, 10 - XV DO TEMPO COMUM
 Leituras: Deut 30, 10-14; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
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
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueio, esposa e família
19.00 (Matriz): Pelos irmãos da Irmandade Santa Maria Maior

A terra inteira aclame o Senhor

CAMINHO DE SANTIAGO - Serão 15 os 
peregrinos de Santiago que amanhã ini-
ciam uma caminhada a pé pela variante 
espiritual, em três etapas, entre Ponteve-
dra e Pontecesures, a última delas, na 
quarta-feira, pela translatio, de barco.

AJUDA À IGREJA QUE SOFRE - Na 
próxima quinta-feira, às 14.30 na Ig-
reja do Terço, haverá um momento 
de oração, in- serido no dinamismo 
da Fundação Ajuda à Igreja que sofre. 
Pretende-se acompanhar com a oração 
o testemunho heróico de tantos irmãos 
que preferem morrer a abjurar da fé cris-
tã. É aberto a toda a gente.

LOC/MTC - Vai reunir na próxima 
terça-feira, nas salas da catequese, a 
LOC/MTC para fazer balanço do ano pas-
toral e programar o próximo ano.

25 ANOS DE MOTOGALOS - A Asso-
ciação Clube Moto Galos comemora no 
dia 5 de Julho, 25 anos. O clube foi fun-
dado a 5 de Julho de 1997
O 25º aniversário será assinalado com 
a habitual reunião de sócios, familiares, 
amigos e entidades locais, começando 
com a missa de acção de graças às 9.00 
no Senhor da Cruz. 

A PAz TEM PRESSA, MAS COM A PRESSA NÃO TEREMOS PAz
1. Não há ninguém que não sonhe viver em paz; e, apesar 
disso, andamos – quase todos – envolvidos em guerras.
Sucede que este paradoxo (contínuo, indecifrável e ex-
ecravelmente calamitoso) não se limita à humanidade 
como um todo.
2. Também cada ser humano aspira à paz dentro de si; 
mas é precisamente dentro de si que menos paz sente.
Parecemos tumultuados por uma agitação constante e 
necrosados por um alvoroço sem fim.
3. Vivemos a correr. Pensamos a correr. Falamos a correr. 
Agimos a correr. Só muito tarde é que advertimos o de-
sacerto da maioria dos nossos pensamentos, das nossas
palavras e das nossas acções. Defenestrada por séculos 
de conflitos, a paz tem pressa. Mas com pressa nunca 
teremos paz.
4. Está visto que uma vida mais pausada seria igual-
mente muito mais pacífica. Mas quem está disposto a 
frear a pressa, que, como reconhecia Thomas Merton, 
incorpora o gérmen da violência?
5. A pressa sufoca o autodomínio, amolece o discerni-
mento e, quando a violência já está em marcha, con-
tribui para que ela se avolume. A páginas tantas, cor-
remos o risco de nem ver o abismo que se encontra a 
nossa beira. Pronto a «devorar-nos».
6. Poucos saberão, mas Gandhi recusava-se a andar de 
avião. Não era por medo; era porque os aviões voam 
demasiado depressa. O mesmo motivo levava-o a não 
usar comboios, barcos a vapor e outros transportes rápi-
dos. Um dia, duas jornalistas perguntaram-lhe se era 

verdade. Gandhi respondeu: «É e não é». Todavia, as jor-
nalistas não esperaram pela explicação. Estavam cheias de 
pressa… para apanhar um comboio!
7. Somos assim sobretudo nós, ocidentais. Nem nos lem-
bramos de que Deus, antes de nos dar um relógio, ofere-
ceu-nos tempo. Deste modo, a prioridade não devia con-
tar o tempo nem correr pelo tempo; mas viver o tempo, 
saborear o tempo.
8. Augusto Cury apercebeu-se da emergência de um novo 
«SPA», «Síndrome do Pensamento Acelerado». De facto, o 
pensamento é demorado, clamando por silêncio e ponder-
ação. Mas nem o universo da educação se mostra recepti-
vo a esta urgência.
9. Para Augusto Cury, «as salas de aula tornaram-se um 
canteiro de tédio em que os alunos não se concentram».
Por sua vez, os professores surgem como «cozinheiros que 
elaboram alimentos para uma plateia sem apetite». A «ed-
ucação que informa» é insuficiente; carecemos – como de 
pão para a boca – de uma «educação que forme».
10. A «educação que informa» ensina a solucionar os 
problemas da matemática; mas só a «educação que for-
ma» pode ajudar a resolver os problemas da vida. A «ed-
ucação que informa» ensina línguas; mas só a «educação 
que forma» ensina a dialogar. Em suma, a «educação que 
informa» distribui diplomas e títulos; já a «educação que
forma» faz de nós eternos aprendizes. E não é isso que 
somos? Apenas na humildade, cresceremos na sabedoria, 
na serenidade e, portanto, na paz!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 01.03.2022

SUSPENSÃO DE MISSAS NO VERÃO
Como acontece todos os anos devido à pouca frequência, serão suspensas 
as missas das 12.15 no Senhor da Cruz e a das 15.30 na Igreja do Terço, 
a partir de 17 de Julho. Poderão vir a ser retomadas a 11 de Setembro, se 
houver sacerdote celebrante.

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

- Anónimo - 5,00
- Anónimo - 10,00
- Família n.º 612 - 10,00
- Família n.º 799 - 25,00

TOTAL DA SEMANA - 50,00 euros

A transportar: 28.254,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros

Conselho Pastoral 2022/2025
Vai reunir na próxima sexta-feira às 20.00, na residência paroquial, o novo Conselho 
Pastoral da Paróquia, o que acontece após dois anos em suspenso. A última reunião 
acontecera em 27 de Junho de 2020, a última do triénio, pelo que se procederia 
de imediato à reconstituição do novo Conselho. Tal não aconteceu por causa da 
pandemia e por ser julgado útil não reunir um grupo tão numeroso (cerca de 40 
elementos). Daí que, na reconstituição do Conselho,  se tenha optado por reduzir o 
número de conselheiros, agora de 27 elementos.
Nesta primeira reunião, os conselheiros vão dar o seu contributo sobre o tema: 
A situação atual da Paróquia de Barcelos, de modo a enfrentar o futuro na 
dinâmica sinodal da Igreja.

Constituem agora o Conselho os seguintes fiéis:
P. Abílio Fernando Alves Cardoso (Presidente)
Maria da Conceição da Rosa Amorim do Rego e Silva (sec. Conselho Económico)
João Júlio Alvelos Loureiro (tesoureiro Conselho Económico)
José Rui Ribeiro Azevedo (Conselho Económico)
Carlos Alberto Oliveira Carvalho (Conselho Económico)
David Pereira da Cunha (Conselho Económico)
Manuel Gonçalves Fernandes (Conselho Económico e Equipa das Procissões)
Maria Alexandra Gomes Torres (Conselho Económico)
Ana Paula Pereira da Cruz (Conselho Económico)
Frei Hermano Filipe (Guardião da Fraternidade dos Capuchinhos)
Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis (Provedor da Santa Casa da Misericórdia)
Maria de Fátima Augusto Bernardo Pereira (Catequese da Infância e Adolescência)
Cristina de Araújo Amoêda Pinheiro (CNE)
Nuno Alexandre Oliveira Calçada Loureiro (Grupos Corais)
Belmira da Conceição Pereira Ferraz Ramos Lopes (Ministros Ext. da Comunhão)
Virgínia Maria Lemos Silva Rafael (Coordenadora Leitores e Juíza da Confraria do Terço)
Pedro Miguel Baptista Pereira Ferreira (Provedor da Irmandade do Senhor da Cruz)
Jorge Joaquim Brandão Lopes Afonseca (Juiz da Confraria de S. José)
Ilídio Barros (Juiz da Conf. do Ss.mo Sacramento)
Maria Tereza Gomes Pereira Carreiras (Juíza da Confraria das Almas)
Maria Armanda Fernandes de Azevedo (Ir. Santa Maria Maior)
Artur da Cunha Martins (Ministro da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco)
Maria do Céu Araújo Salgueiro (LOC)
Ana Isabel Antunes Soares (Sócio-Caritativa)
Maria João Ferraz Figueiredo (Coordenadora dos Jovens)
Carlos Alberto Caleiro da Costa (Pastoral Familiar)
Maria Adelaide de Oliveira Barroso (Pastoral Familiar)
Albertina América de Sousa Moreira (Convidada)

Devem os pais matricular os filhos em Religião e Moral
A disciplina de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica), que é de oferta 
obrigatória e de escolha livre em todas as escolas do Estado, não se confunde com 
a catequese paroquial nem concorre com ela. Esta disciplina, assegurada pela Igreja 
Católica, oferece aos alunos, em contexto escolar, uma “sabedoria de vida”, aberta 
à transcendência e mobilizadora dos valores do humanismo cristão. Ela é essencial 
para quem procura um ensino que promove a formação integral dos alunos a par-
tir da visão cristã da pessoa humana e do mundo. Como tal, as aprendizagens são 
abrangentes e procuram atender a 3 grandes domínios:
- Religião e experiência religiosa.
- Cultura cristã e visão cristã da vida, onde se pretende dar a conhecer o cristianismo 
e o catolicismo.
- Ética e Moral, que procura capacitar os alunos para um agir livre e responsável no 
mundo em que vivem.
Para todas estas aprendizagens existe um Programa e manuais adequados, aprova-
dos pela Conferência Episcopal. A par com as demais disciplinas, os manuais são 
atualmente gratuitos para todos os alunos. O processo de matrícula/renovação 
decorre num site para esse efeito https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt.

Oração de Thomas Merton
Senhor meu Deus, não sei para onde vou. 
Não vejo o caminho em frente, 
nem sei ao certo onde ele findará. 
Na verdade nem me conheço 
e o facto de pensar 
que estou a seguir a Tua vontade
não quer dizer que eu esteja a ser-lhe fiel. 
Mas creio que o desejo de Te agradar
Te agrada realmente.
E espero manter este desejo 
em tudo quanto fizer. 
Espero jamais fazer qualquer coisa 
alheia a esse desejo. 
Sei que, se agir assim, 
Tu me conduzirás pelo caminho certo, 
embora eu nada possa saber sobre ele. 
Por isso, sempre confiarei em Ti, 
mesmo que me sinta perdido 
ou às portas da morte, 
nada recearei, 
pois Tu estás sempre comigo 


