
Já aprendemos a rezar?
A Liturgia dos últimos domingos tem posto em destaque os 
vários ensinamentos de Jesus aos seus discípulos de modo 
a que, postos em prática, dêem um novo modo de ser e de 
estar na sociedade, considerada esta como o lugar onde se 
realiza em permanência o reino de Deus. E isto tendo em 
conta que o fazer a vontade de Deus é fazer com que o mun-
do seja, em cada tempo histórico, permeado de divino, de 
modo que verdadeiramente humano é apenas aquele que se 
deixa permear do que é divino, numa síntese que enche de 
felicidade o quotidiano de cada ser humano, porque o pro-
jeta num futuro marcado pela esperança, a de que os seus 
anseios mais profundos terão realização.
Aprendemos, com a parábola do Samaritano o modo concre-
to de cumprir a Lei do amor ao próximo e aprendemos com 

Maria a escutar, como 
era suposto em cada 
crente do judeísmo do 
tempo de Jesus. No 
evangelho de hoje, Lu-
cas põe-nos diante de 
um corpo de discípulos 
desejosos de aprender 
a rezar.  Porque viam 
constantemente Jesus 
em oração ao Pai.
Mas, o que é rezar? An-
tes disso, temos neces-
sidade de rezar?
Postas de lado mui-
tas caricaturas sobre o 

mundo religioso de cada ser humano, importa ter em conta 
que rezar para quem acredita deve ser como o respirar da 
alma, a expressão de uma interioridade «tomada» por al-
guém, Aquele em Quem acreditamos. 
Jesus ensina a rezar, isto é, como centrar a vida em Deus e 

como a unificar no 
pedir o que verda-
deiramente dá sen-
tido à nossa existên-
cia crente: o Espírito 
Santo, que nos habi-
ta desde o Batismo.
É confrangedor, na 
prática cristã, verificar como tanta gente, de ânimo leve, se diz «possessa» do demónio, 
esquecendo que, desde o Batismo, ela se tornou morada, habitação do Espírito Santo. 
Que infeliz troca! Quão longe estamos ainda da excelência da mensagem de Jesus, que 
nos apresentou Deus como um Pai, que nada mais quer que o bem do seu filho e que 
está sempre pronto a perdoar, a libertar, a fazer avançar livre de pesos que nós próprios 
nos impomos.
Apesar do no século XXI, parecemos bem longe dos tempos de Abraão: Deus nunca está 
do lado da  morte mas da vida. E o seu amor implica o perdão total e sempre para que 
cada ser humano seja liberto do pecado e de tudo o que possa tornar a vida menos digna 
de filho de Deus.

O Prior - P. Abílio Cardoso 
Tiragem semanal: 800 ex.
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UM OLHAR OUTRO 
Nem sempre, chegada a hora do «fecho» da edição, há 
assunto pertinente para um «Olhar Outro».
Neste mês de Julho são muitas as festas, de índole diversa,
a agitar a cidade e as aldeias. Não faltam propostas de con-
gressos ou Semanas disto e daquilo. O quotidiano de um 
pároco só aparentemente diminui de intensidade. As férias 
escolares ou as atividades de catequese interrompidas não 
chegam para que se possa fazer sentir algum abrandamen-
to: os casamentos agendados, as festas familiares com os 
emigrantes que regressam de férias, as novenas aos santos 
dão-nos aquela sensação de que «tem de ser» e o receio 
contido de que se poderá entrar em novo ano sem uma 
pausa de descanso suficiente.
Pensava eu escrever sobre a falta de civismo, de educação, 
de um saber estar conforme as circunstâncias, de regras 
mínimas de comportamento social. Pensava eu na situ-
ação actual de qualquer pároco que, por dever de ofício, 
deve educar a comunidade para comportamentos sociais, 
em público, respeitadores da verdade dos atos em que se 
participa. E acabo por me dar conta de que muitas vezes, 
sou daqueles que «come do que não gosta», se vê obrigado 
a «engolir sapos vivos», num dilema interior permanente: 
devo ou não devo dizer, devo ou não denunciar? E, se sim, 
como fazê-lo de modo oprtuno, eficaz e sem choque?
E dou-me conta da inevitabilidade de uma certa «cobardia» 
sobre mim mesmo. É sempre mais fácil «fechar os olhos» ou 
«fazer de conta» pois que é certo que seja qual for o modo 
de um reparo a chamar a atenção, serei sempre objeto de 
críticas mordazes, a favor e contra.
Eis-nos em tempo de casamentos: as excentricidades        
existem e os abusos sobre o razoável também. Devo re-      
conhecer que me sinto bem falar de tudo e com clareza com 
os noivos, quando os preparo. E penso que é exatamente 
neste tempo de preparação cuidada, de que não dispenso 
ninguém, que se abordam as situações mais delicadas. Não 
tenho encontrado reações negativas. Pelo contrário.
Na escolha dos cânticos por exemplo. Só que... os «artistas» 
já contratados sabem de música mas não sabem de liturgia 
e em vez de contribuir para o canto da assembleia, impõe-
se  sobre ela para dar o seu espectáculo... às vezes estando 
à espera de palmas no final.
Na cerimónia religiosa tudo se prepara com os noivos para 
que seja digna. E eles empenham-se: é o seu Dia e até agra-
decem sugestões para que seja ainda melhor do que sonha-
ram. Só que os convidados não foram preparados e já nem 
distinguem um local de culto de uma praia, um local que 
exige silêncio diante de uma Palavra que vem «do Senhor» de 
um local de compra e venda, uma feira, um mercado. 
Num funeral a situação não é mais favorável. Pelo con-
trário. Ninguém dispensa a Igreja, mesmo que em vida não 
a tenham conhecido ou reconhecido a comunidade. Todos 
querem chegar à beira dos «doridos» para um cumprimen-
to que «tem de ser». Mas perderam já a noção, por falta 
de prática, do que fica bem ou não fica bem numa igreja, 
num certo momento da celebração, alheios que estão ao 
que está a acontecer: uma celebração religiosa em que se 
afirma constantemente que «a vida não acaba, apenas se 
transforma» e que a morte não tem a últimsa palavra sobre 
a existência humana. Quando uns ajoelham, os «alheios» 
sentam-se; quando se faz silêncio para que se ouça a Pa-
lavra, para alguns aquele silência cheira a «algo estranho», 
que não entendem: por isso falam, vão cumprimentar ou 
sobem igreja acima para depor o seu ramo de flores, como 
se todos os outros não fossem ninguém. 
Não será tempo de estabelecermos regras de cortesia para 
casamentos e funerais, regras de bom senso?

P. Abílio Cardoso

- Dos registos do Livro de Ouro consta a Pro-
cissão dos Passos no ano de 1984, sendo o Arcebi-
spo Primaz, D. Eurico Dias Nogueira, o primeiro 
a assinar o Livro.
- Registam-se também alguns ofertantes para as 
obras da residência paroquial. O montante ia já 
em cerca de 500 contos, sendo algumas dádivas 
de 5.000 escudos.

«Bela foto. O autor não está nela mas esteve a olhar para vós. 
Um boa recordação».👍Legenda do autor da foto, que solenizou a
celebração ao órgão. A celebração,  ocorrida a 14 de Julho,  visou 
assinalar 25 anos de ordenação sacerdotal de três sacerdotes do 
arciprestado. Foi seguida de almoço festivo na residência paroqui-
al de Barcelos.

Os Jovens Sem Fronteiras em digressão no norte do país, 
apresentam um espetáculo musical, através do qual se 
procura ajudar a refletir sobre a seriedade do compromisso 
cristão no mundo em que nos movemos. Este espetáculo 
contará a história de uma top-model que procura viver em 
coerência com a sua fé em Jesus Cristo. Porém, no meio em 
que vive e trabalha, a sua conduta peculiar irá suscitar de-
safios tremendos e trazer-lhe dissabores inesperados. Será 
ela capaz de resistir?
Julho de 2022 – às 21h30
26. Rates: Salão Paroquial de São Pedro de Rates
27. Palmeira de Faro: Auditório Paroquial de Palmeira de 
Faro
28. Carvalhal: Salão Paroquial de Carvalhal

Entrada Livre

O Exercício da Confiança 
 
Nos últimos anos de vida, Pedro 
Arrupe, sj descreveu a experiência 
do amor incondicional de Deus da 
seguinte forma: Mais do que nun-
ca, sinto-me nas mãos de Deus. Foi 
o que sempre desejei e este é ainda 
o meu único desejo, só há uma di-
ferença, hoje toda a iniciativa cabe 
ao Senhor. (Pedro Arrupe, pág. 487)
Deixou-nos um legado: sermos 
“homens e mulheres para os outros”, 
comprometidos com a dignidade humana e o bem comum e inte-
grados na missão ao serviço da fé e da promoção da justiça.
Este legado do P. Pedro Arrupe, sj, foi vivido de forma muito es-
pecial pelo Pe. António Vaz Pinto, sj, homem de grande valor que 
contagiava quem o conhecesse a confiar no amor de Deus.
Aprendamos com os seus exemplos. 

Quando oramos ao Pai,  estamos 
em comunhão com Ele e com o 
Seu Filho Jesus Cristo. É então 
que O reconhecemos num encan-
tamento sempre novo. A primeira 
palavra da oração do Senhor é 
uma bênção de adoração,  an-
tes de ser uma súplica. Porque a 
glória de Deus é que nós O recon-
heçamos como «Pai»,  Deus ver-
dadeiro. Damos-Lhe graças por 
nos ter revelado o Seu nome,  por 
nos ter dado a graça de acreditar 
n’Ele,  de sermos habitados pela 
Sua presença. (CIC, 2781)
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM

SEGUNDA, 25  - S. TIAGO
 Leituras: 2 Cor 4, 7-15;  Mt 20, 20-28

09.00 (Senhor da Cruz): António da Cruz Pereira
15.30 (Terço): Eduardo Araújo
19.00 (Matriz): Manuel João Jesus Amaral (aniv.)

TERÇA, 26 - S. jOAqUIM E S. ANA
 Leituras: Jer 14, 17-22;  Mt 13, 36-43

09.00 (Senhor da Cruz): Maria do Rosário Pereira
19.00 (Matriz): Isabel M. Ferreira Garrido (aniv.), pais e irmãos

qUARTA, 27 - Leituras: Jer 15, 10. 16-21; Mt 13, 44-46

09.00 (Senhor da Cruz): Lúcio da Silva Martins (aniv.)
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- António Gomes Vilas Boas
- Joaquim Ferreira Lopes
19.00 (Matriz): Joaquim Marques da Silva (7º dia)

qUINTA, 28 - Leituras: Jer 18, 1-6: Mt 13, 47-53

08.00 (São josé): Pelas Almas do Purgatório
09.00 (Senhor da Cruz): Dinis Augusto Rodrigues
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e genro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
19.00 (Matriz): José Luís Pereira Costa e esposa Maria Emília
- Mário João Rodrigues Morais (7º dia)
- Maria Manuela Rainha Pereira (30º dia)

SExTa, 29 - SS. MarTa, MarIa E lázarO
 Leituras: Jer 26, 1-9
   Jo 11, 19-27

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Em honra de Nossa Senhora de Fátima
- Pelas almas do Purgatório 
15.30 (Terço): - Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): - Henrique da Silva Mota Faria

SábADO, 30 - SanTa MarIa,
   S. pEdrO CrISólOgO
 Leituras: Jer 26, 11-16. 24
   Mt 14, 1-12

09.00 (Senhor da Cruz): Ação de graças ao Senhor da Cruz
17.30 (São josé): Isaura Ferreira Lopes, filha Olga, João Soares 
Correia e Felisbela Trigo
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Ana da Conceição Silva Mano (aniv.)
- Paula Maria Lopes Lourenço
- Maria Teresa Fernandes Pereira (2º aniv.)

DOMINGO, 31 - XVIII DO TEMpO COMUM
 Leituras: Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23
   Col 3, 1-5. 9-11; 
   Lc 12, 13-21
09.00 (Senhor da Cruz): Maria Teresa Pereira
11.00 (Matriz): Pelo povo
19.00 (Matriz): 

quando Vos invoco, 
sempre me atendeis, Senhor

ESpErar Ou «ESpErançar»?
1. a realidade está a deixar-nos completamente der-
reados. E o excesso de realidade negativa ameaça tor-
turar-nos com episódios intermináveis de ansiedade e 
depressões que nos colocam à beira do desespero. até 
parece que «caiu o pano» sobre o presente, impedin-
do muitos de (entre)verem um clarão alentador para o 
futuro.
2. a pandemia aprisionou-nos ao medo e afastou-nos 
das pessoas. passamos a ver o outro não como alguém 
que devemos proteger, mas como um perigo de que nos 
convém distanciar. E que dizer deste furacão de violên-
cia sem freio? a devastação da ucrânia veio destapar a 
fragilidade ilimitada em que nos atolamos.
3. O armamento nuclear foi concebido para que, no 
fundo, ninguém o usasse. Só que Hiroxima e nagasáqui 
abriram um sufocante precedente. E, como alertam di-
dier alcante e laurent-Frédéric Bollée, o actual arse-
nal nuclear tem um potencial suficiente «para destruir 
várias vezes o mundo».
4. não faltará quem subscreva, em extremos de pes-
simismo, Charles Simic: «Está tão escuro que o fim do 
mundo pode estar próximo». restar-nos-á um fluxo de 
utopia? Elias Canetti, entre a amargura e algum ânimo, 
achava que «só se fosse um poeta de verdade, seria ca-
paz de evitar a guerra».
5. apesar de não vermos uma saída, há que não desa-
creditar de que ela pode irromper de surpresa.
não sejamos ingénuos, mas também não capitulemos 
de uma vez. não aceitemos que nos contaminem com 
uma espécie de «catalepsia» na alma. Esperar ou «espe-
rançar»?

6. Ter esperança não é o mesmo que ficar inactivo, aguar-
dando que o melhor venha. a esperança não nos retira da 
realidade mais cruel. Mas leva-nos a não desistir – até ao 
limite – de cooperar com vista à sua transformação.
7. É para esta urgência que paulo Freire genialmente nos 
convoca quando poetou: «É preciso ter esperança, mas ter 
esperança do verbo “esperançar”».
para ele, não basta a «esperança do verbo esperar. pois a 
esperança do verbo esperar não é esperança, é espera». 
Esperançar é «levantar-se, é construir, é não desistir Es-
perançar é «seguir em frente, é juntar-se aos outros para 
fazer de outro modo».
8. não é isto o que falta? É urgente juntarmo-nos e fazer 
diferente. a esperança não se limita a sonhar a realidade; 
procura também fazer tudo para realizar o sonho.
É por isso que a esperança não é estéril até porque, segun-
do agostinho de Hipona, ela tem duas filhas. uma chama-
-se indignação e a outra coragem. 
9. a «indignação ensina-nos a não aceitar as coisas como 
elas estão; a coragem ensina-nos a mudá-las».
Indignemo-nos então quando for preciso e enchamo-nos de 
coragem sempre que for necessário. Ou seja, a toda a hora.
10. Também não pode faltar a paciência, ainda que nos 
falte tempo. Hoje, escasseia paciência para ver que quase 
nada se resolve por impulso. Seguindo apenas os impulsos, 
todos nos atropelamos.
É por tal motivo que saber «esperançar» é a única via que 
nos pode devolver o que há muito perdemos: a compaixão, 
a humanidade, a paz!

João António Pinheiro Teixeira,  In DM 19.07.2022

prOClaMaS dE CaSaMEnTO
Querem contrair matrimónio:
pEdrO rIagO rOSaS MEndES, de 30 anos, fi-
lho de José Manuel lima Mendes e de Maria do 
Carmo da Silva rosas Mendes, residente em Bar-
celos e ana FIlIpa SOuSa rIBEIrO, de 29 anos 
de idade, filha de Joaquim Carvalho ribeiro e 
de ana Maria Carvalho de Sousa, residente em 
Barcelos. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Ordinário do lugar, 
antes da celebração do matrimónio, os impedimentos de que, porventura, 
tenham conhecimento» (Cânone 1069).

OFErTaS para BOlETIM 
pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- anónimo - 10,00
- Família n.º 1345 - 10,00
- Família n.º 679 - 40,00
- Família n.º 166 - 50,00

TOTal da SEMana - 110,00 euros

a transportar: 28.549,75 euros
despesas até agora: 37.694,77 euros

a Sabedoria dos Idosos 
O que seria de nós sem os avós? Eles 
são os reservatórios do conhecimento e 
da experiência que tornam a nossa vida 
melhor! Cuidam de nós e são essenciais 
para preservar a história e as tradições.
Nestes tempos de teorias da conspir-
ação e de desconfiança em relação às 
verdades inconvenientes da ciência, a 
sabedoria é escassa – mais uma razão 
para ouvir atentamente a sabedoria 
prática e existencial dos avós e dos ido-
sos.
As palavras dos idosos que conheci e 
que, entretanto, faleceram, permane-
cem na minha memória. Na turbulência 
deste tempo, as suas palavras funcio-
nam como âncoras, dão-me propósito e 
direção. Ao ligar o passado ao presente, 
traçando um percurso do presente para 
o futuro, projeto um caminho, alicerça-
do na sua sabedoria, para uma existên-
cia mais saudável e socialmente inclu-
siva. Dou-lhes graças!

II Dia Mundial dos Avós e dos Idosos 
24 de julho (RMOP)

Na sua Mensagem para esta data, o 
Papa Francisco diz que quem está numa 
idade avançada tem uma importante 
missão: ser “artífice da revolução da 
ternura” e “libertar o mundo da sombra 
da solidão e do demónio da guerra”. O 
Santo Padre elegeu como intenção de 
oração para este mês os idosos, que 
representam as raízes e a memória de 
um povo, e convida-nos a rezar por eles, 
para que a sua experiência e sabedoria 
ajudem os mais jovens a olhar o futuro 
com esperança e responsabilidade. 

FáTIMa apOIa 
FaMÍlIaS 

COM dEFICIEnTES 
O Santuário de Fátima promove 
uma nova edição das férias para 
crianças e jovens com deficiência 
e aos seus pais. a iniciativa “Vem 
para o meio” começou a 20 de jul-
ho e vai até 31 de agosto.
O projeto “oferece uma semana de 
férias a crianças e jovens com defi-
ciência, que ficam ao cuidado de 
voluntários, proporcionando, deste 
modo, um momento de descanso 
e uma oportunidade de enriquec-
imento moral e espiritual aos seus 
cuidadores, uma vez que a propos-
ta prevê a possibilidade de os pais 
das crianças e jovens acompanha-
rem os filhos”.
a semana de férias decorre no 
Centro de Espiritualidade Francis-
co e Jacinta Marto, dos Silenciosos 
Operários da Cruz, situada na Es-
trada de Minde, a três quilómetros 
da rotunda Sul, com o Santuário 
a assumir as despesas da alimen-
tação e de alojamento de todos os 
participantes.
“Mais do que uma proposta de 
voluntariado, a semana ‘Vem para 
o meio’ é uma experiência de en-
trega, doação e autoimplicação em 
favor do outro, na qual és convi-
dado a despir-te da centralidade 
do “eu” para dar protagonismo ao 
“tu”, ao outro, descobrindo nele 
uma riqueza única”, lê-se no con-
vite que é feito aos maiores de 16 
anos que estiverem disponíveis 
para colaborar voluntariamente 
nesta iniciativa, em turnos sema-
nais.
Este é o 14º ano em que o San-
tuário de Fátima proporciona este 
momento a crianças e jovens com 
deficiência e aos seus pais.

pEREGRINAÇÃO A NOSSA SENHORA 
DO SOCORRO - Será no próximo do-
mingo a peregrinação a Nossa Senhora 
do Socorro - Areias de Vilar.

CEnTrO dE VaCInaçÃO 
COVId 19 

 - nOVOS HOrárIOS -
De 16 de Julho a 3 de Setembro, o Cen-
tro de Vacinação COVID 19 estará en-
cerrado de segunda a quinta-feira, quer 
em Barcelos (edif. Rainha Santa Isabel - 
Rua Rosa Ramalho), quer em Esposende 
(perto da Junta de Freguesia de Belinho). 
Abrirá, em ambos os locais às sextas e 
sábados das 8.30 às 14.30 para todas as 
doses (a 1ª para oos de mais de 12 anos 
e dos 5 aos 11 aos sábados por agenda-
mento).
Pedidos de agendamento em formulá-
tio próprio: https://forms.office.com/r/

alOJaMEnTO 
para alunO 

dO IpCa
Família do Brasil contac-
tou a Paróquia no sentido 
de encontrar alojamento 
para seu filho, que es-
tará em Barcelos durante 
seis meses, para frequen-
tar um curso no IPCA. 
Procuram alojamen-
to económico. Alguém 
poderá ajudar?

pOr MarrOCOS
Um grupo de 35 pessoas aceitou a 
proposta do Prior para uma viagem 
em circuito pelas cidades imperiais de 
Marrocos, viagem de ordem cultural a 
que juntou a evocação dos mártires de 
Marrocos, cujo VIII centenário se cele-
brou em 2020, não se tendo realizado 
nessa altura por razões da pandemia. 
Por isso do programa faz parte a Igreja 
dos Santos Mártires em Marraquexe e 
ainda a Catedral do Sagrado Coração e 
Notre Dame de Lourdes em Casablan-
ca.
A viagem terminará em Coimbra com 
a celebração da Eucaristia no domin-
go, 7 de Agosto, na igreja de Santa 
Cruz onde se encontram as relíquias 
dos santos mártires. A estes se deveu 
que Santo António tentasse chegar a 
Marrocos para evangelizar, tendo aca-
bado por ir parar à Itália. Desígnios de 
Deus!

BÊnçÃO da FaMÍlIa E da MESa 
[para rezar antes da refeição em família]

Senhor, pai e amigo, faz-nos saborear que a felicidade que nos prometes é 
um pão que se come juntos. abençoa os avós e os idosos da nossa família 
e de todas as famílias. Sobre esta mesa colocamos os frutos da sua imensa 
sabedoria, da sua paz, da sua ternura, da sua amável companhia e da sua 
oração constante por nós. ámen.


