
É na vida que se mostra a fé em Deus
Com estas poucas palavras procuro fazer uma síntese dos textos 
litúrgicos deste XIX domingo do Tempo Comum.
Em contexto religioso, encontramos muita gente a dizer que tem 
fé e até a gabar-se da sua fé. Será uma fé autêntica, ou seja mos-
trada num estilo de vida revelador de que Alguém nos acompanha 
e é referencial de comportamento? Ou não será, antes, uma crença 
muito própria («eu cá tenho a minha fé», como se ouve dizer), inse-

rida numa cultura light, numa religião individualista sem dimensão 
comunitária e compromissos?
Importa deixar claro que tal atitude é o contrário da verdadeira fé. 
O crente cristão - é de fé cristã que se trata - cuida de centrar a 
vida em Cristo, sabendo que Ele deu a vida por cada um de nós e 
esta é dom acolhido para ser partilhado em serviço aos outros.  A 
fé autêntica mostra-se na vida, implica comportamentos de «jeito 
cristão», dignos de um filho de Deus, assim gerado no batismo. 
Logo, a fé é uma atenção permanente aos modos de agir, segundo 
a vontade Deus. Ou seja, referimo-nos a Outro, saindo da nossa 
autorreferencialidade. 
«A fé é garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades 
que não se vêem», assim fala a Carta aos Hebreus, referindo os 
grandes personagens da fé judaica, alimentada na Palavra de Deus. 
A fé supõe este diálodo inter-pessoal: Deus revela-se-me, dá-se-
me a conhecer e eu abro o coração para Ele: o meu mundo humano 
e terreno abre-se ao mundo divino e eu cresço e sou envolvido no 
amor eterno de Deus.
Dizer-se crente ou com fé porque se acredita numas certas doutri-
nas, em contraste com aqueles que acreditam noutras ou não acreditam em nenhumas, é muito pouco. Pode ser mesmo uma 
contradição.
A vigilância como estilo de vida, a que Jesus apela, 
desenvolve a nossa liberdade no cronfronto com a 
responsabilidade de transformarmos o mundo: «A 
quem muito foi dado, muito será exigido; a quem 
muito foi confiado, mais se lhe pedirá» (Lc 12, 48).

O Prior - P. Abílio Cardoso 
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UM OLHAR OUTRO 
O tema da morte, dos rituais celebrativos da morte e do luto 
nunca perdem actualidade. A morte acontece a cada dia. E 
perturba o ritmo normal do quotidiano.
Sempre que presido a um funeral não deixo de me questionar 
a mim mesmo: como poderia fazer diferente para que este 
momento se torne cada vez mais humanizante, envolvente de 
familiares e amigos em luto, e ocasião de paragem para, em 
silêncio e calma, mesmo que forçados, possamos pôr-nos a 
questão do sentido da vida.
Custa a todos «estar diante» da morte. Faltam as palavras, 
abundam os silêncios e esforçamo-nos por que passe depressa 
aquele momento incómodo. Os psicólogos lá nos vão alertan-
do para o luto a fazer, com tempo e ritmo, para que se evite 
algum trauma mais agressivo que pode infernizar o futuro.
O P. Jorge Guarda, Vigário Geral da diocese de Leiria-Fátima 
acaba de escrever sobre o «aumento dos funerais civis: sinal 
dos tempos e desafio à acção pastoral». Apoiando-se em da-
dos fornecidos pela Associação de Empresas de Serviços Fu-
nerários da Catalunha, refere que «há uma tendência crescen-
te para os funerais laicos ou civis, atingindo já, na cidade de 
Barcelona, no ano de 2021, 69% de todos os realizados». E 
acrescenta «já se conheciam estatísticas preocupantes para a 
Igreja noutras áreas como a prática da missa dominical, os 
matrimónios, batizados e outras celebrações festivas. Agora, é 
à volta da morte que surgem estatísticas alarmantes».
Parece-me bem que, entre nós, particularmente a norte de 
Portugal, estamos longe de tais estatísticas alarmantes. Mas 
elas chegarão certamente a nós sem tardar muito. 
O meu primeiro pensamento diante do título (aumento de fu-
nerais crvis) foi de aprovação: se não se vive da fé na vida 
depois a morte, que lugar para um ritual que diz precisamente 
o contrário? E lembrei-me do desconforto de celebrar uma 
missa de funeral diante de uma assembleia apática, correndo 
o risco de se rirem de mim e do que digo porque não «encaixa» 
nas crenças da maioria. E tal é evidente, mesmo que o sacer-
dote tente evitar que se note o seu desconforto.
De facto as crenças ligadas à morte e à sobrevivência para 
além da morte geram sempre esperança e diminuem o des-
conforto. Pessoalmente aprovo a atitude daqueles que viven-
do à margem da Igreja (e até da sociedade, nesta cultura do 
individualismo) deixam escrito a dispensa de funeral religioso. 
Salva-se ao menos um valor, o da coerência na morte com 
aquilo que norteou a vida. Claro que é um desafio para todos 
os cristãos esta maneira de proceder. Que cuidado temos to-
dos, pastores e fiéis, na promoção de laços comunitários, que 
sinais de pertença se promovem? Ver grupos de conversadores 
nas imediações das igrejas, alheios ao que nelas se passa à 
volta do caixão não é bom sinal. Cumpre-se um rito: está-se 
presente «porque fica mal não estar» e «a família pode notar 
a ausência».
Não faltarão da parte de muitos colegas padres semelhantes 
desconfortos e desafios. Mas, nas actuais circunstâncias, em 
que uma grande maioria passou a «não praticantes», tendo 
perdido o calor da fé que anima a esperança de que «a morte 
não tem a última palavra», que linguagem utilizar, como tor-
nar próxima dos que ainda entram na igreja, a mensagem de 
que a «vida não acaba, apenas se transforma«?
Por outro lado, que «espaço» na vida de um pároco fica, no 
meio de tantos afazeres e obrigações, para uma celebração 
calma da morte para que esta se torne momento evangeliza-
dor?
Do Sínodo em curso espera-se um «acordar» de tantos leigos 
para poderem presidir a velórios e até a rituais funerários. O 
que exige atempada preparação.
Oxalá «acordemos» todos para a celebração da morte com rit-
uais de fé que sejam verdadeiros.

P. Abílio Cardoso

-  A 1 de Julho de 1984, o Livro de Ouro reg-
ista a gratidão da Paróquia «ao ilustre pintor 
e professor de desenho, senhor Alberto Fer-
reira... pelo belo desenho que gratuitamente 
fez dos bancos laterais da Matriz. Regista 
também donativos recebidos e assinala a in-
auguração nessa data de «6 bancos grandes e 
12 pequenos, ao lado do altar da celebração. E 
destaca a generosidade do casal benemérito 
Fernando Licínio da Quinta e Costa
 e Dona Maria da Glória.

BODAS DE PRATA
Celebram na terça-feira, dia 16, as suas bodas de prata 
de casamento Francisco José Barbosa Carreira e Teresa 
Maria Ferreira Vilas Boas Carreira. O casamento foi cele-
brado na Igreja Paroquial de Várzea (São Bento) no dia 16 
de Agosto de 1997. A Paróquia une-se à acção de graças e 
felicita o casal por este jubileu.

BODAS DE OURO
Celebram na sexta-feira, dia 19, as suas bodas de ouro de 
casamento Manuel José Cardoso Ribeiro e Maria Ma-
nuela de Sá Ramos Ribeiro. O casamento foi celebrado 
Santuário de Nossa Senhora da Franqueira no dia 19 de 
Agosto de 1972. A Paróquia une-se à acção de graças e 
felicita o casal por este jubileu.

PARA eLes Os nOssOs PARAbéns

PeDITÓRIO PARA As MIGRAÇÕes
Para a 50ª. semana nacional de Migrações, que se cele-
bra de 07 a 14 de agosto de 2022, a Comissão episcopal 
da Mobilidade Humana propõe o seguinte tema: “Con-
struindo o Futuro com Migrantes e Refugiados”. 
O domingo 14 de agosto será a Jornada da solidariedade 
com os Migrantes e Refugiados e as paróquias são con-
vidadas a celebrar a eucaristia em ação de graças pelos 
migrantes e pelo trabalho pastoral que a Igreja desen-
volve em favor deles.
está previsto que o ofertório deste dia seja consignado 
à Pastoral da Mobilidade Humana, para apoiar precisa-
mente toda as ações que são desenvolvidas.

IRMAnDADE DE SAnTA MARIA MAIOR
A Mesa Administrativa da Irmandade de Santa Maria 
Maior convida todos os irmãos a participar nos dois ac-
tos mais solenes do ano: a peregrinação à Franqueira, no 
próximo domingo, em que a Mesa levará a bandeira e to-
dos os irmãos se poderão associar; o dia da Padroeira, a 15 
de Agosto, segunda-feira: serão distribuídos os diplomas 
aos novos irmãos na Eucaristia solene das 11.00.

IGReJA DO TeRÇO enCeRRADA 
De 15 A 28 De AGOsTO

Por decisão da Confraria de nossa senhora do Terço 
e por motivo de férias do pessoal e de reduzida par-
ticipação nos atos de culto, a Igreja do Terço estará 
encerrada de 15 a 28 de agosto.

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 podermos 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

PEREGRInAÇÃO À TERRA SAnTA  
Preparação no próximo sábado

De 16 a 24 vai partir em peregrinação à Terra Santa mais um gru-
po de peregrinos de Barcelos, sob a orientação espiritual do Prior. 
São 42 pessoas, o máximo previsto, que, ao longo de uma semana 
vão percorerr a terra de Israel, cultivando-se religiosa, espiritual e 
culturalmente, ouvindo e meditando os textos bíblicos relativos a 
cada lugar visitado e celebrando a Eucaristia diária nos locais. Uma 
peregrinação que todos os cristãos deveriam fazer ao menos uma 
vez na vida.
A fim de receberem informações e conhecerem o grupo, todos são 
convidados para a reunião de preparação no sábado, 13 às 21.00.

BÊnÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
[para rezar antes da refeição em família]
Senhor, recordas-nos que a vida não depende da 
abundância dos nossos bens. Abençoa esta nossa 
refeição, liberta-nos da ânsia de possuir e guar-
da-nos de toda a avareza, para que os dons recebi-
dos por cada um se multipliquem ao serem partil-
hados com alegria. Ámen.
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ATEnÇÃO PLEnA OU MInDFULnESS 
UM LOBO DISFARÇADO DE CORDEIRO

Durante os últimos anos, foram publicadas e divulgadas centenas de informações 
sobre este tema, considerando-o como um complemento à oração ou como uma 
forma de lidar com a ansiedade ou o “stress”. Lamentavelmente, até em paróquias e 
escolas foram implementadas essas técnicas, como se de um bem maior se tratasse.
Em 15 de Outubro de 1989, a Congregação para a Doutrina da Fé, numa Carta di-
rigida aos bispos católicos, alertou sobre alguns aspectos da oração cristã que não 
se coadunam com os métodos da meditação oriental, que considera uma “simples 
operação psicológica” ou um “esforço de concentração para alcançar um vazio 
mental ou relaxamento de tensões, mas nunca um encontro pessoal com Jesus 
Cristo, sob a protecção do Espírito Santo”.
Ao analisarmos bem ambas, verificamos que os objectivos da oração cristã e da atenção 
plena apontam em direcções opostas. O “Mindfulness” é a mais recente grande moda 
da “meditação oriental” e da Nova Era ou New Age, muito popularizada no Ocidente 
por Jon Kabat-Zinn, largamente aproveitada com fins lucrativos e também como forma 
sub-reptícia de minar a essência da religião monoteísta judaico-cristã.
Sob uma máscara de terapia credível, esta prática envolvida num sincretismo pseu-
do-religioso diz não à religião mas sim ao misticismo, e tem sido difundida estrategi-
camente no Ocidente através de gurus, música, educação e ioga, representando o séti-
mo passo no Caminho Nobre (Fortalecer a Mente e Educar o Espírito), que os budistas 
consideram como parte do processo indispensável para alcançar o estado do Nirvana.
A atenção plena consiste numa série de técnicas de relaxamento e concentração 
através das quais busca gerar um estado activo de atenção no presente, no qual a 
pessoa observa a sua respiração, as sensações, os pensamentos e sentimentos, sem 
os julgar como sendo bons ou maus. Na prática, consiste em direcionar a atenção 
para a respiração, concentrar-se nela e aceitar cada uma das sensações e pensamen-
tos, mas deixando-os ir sem fazer qualquer coisa para os deter ou compreender.
Apresentada e divulgada como uma inocente terapia para meninos agitados ou 
pessoas com sobrecarga emocional ou profissional, é bom ter presente que no seu 
seio está ocultada toda uma série de seduções de espiritualidade que alguns con-
sideram perniciosas para o psíquico na medida em que provoca alterações e ilusões 
mentais confusas e perturbadoras.

Manoel Maria e Vasconcelos, 
In A Ordem - Principal, 08-07-2021

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XIX E XX DOMINGO DO TEMPO COMUM

seGUnDA, 8 - s. DOMInGOs
 Leituras: Ez 1, 2-5. 24-28c
   Mt 17, 22-27

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Olívia Pinheiro Cunha,
         marido e neto
15.30 (Terço): José Silva Esteves, esposa e filhos
19.00 (Matriz): Artur Domingos Silva Carvalho

TeRÇA, 9 - s. TeResA beneDITA DA CRUz
 Leituras: Os 2, 16b. 21-22
   Mt 25, 1-13

09.00 (Senhor da Cruz): Maria José da Silva,
             sogros e cunhados
19.00 (Matriz): Artur Domingos Silva Carvalho

QUARTA, 10 - s. LOURenÇO
 Leituras: 2 Cor 9, 6-10
    Jo 12, 24-26

09.00 (Senhor da Cruz): Rui Manuel da Silva Rosas
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Eduardo Alves e esposa
19.00 (Matriz): Maria Eugénia Fernandes Ribeiro,
       filho Luís Miguel e genro Manuel João

QUInTA, 11 - s. CLARA
 Leituras: Ez 12, 1-12
   Mt 18, 21-19, 1

08.00 (são José): Alberto Martins, Maria de Jesus, Aurora 
e Rogério Duarte
09.00 (senhor da Cruz): Rosa Anita Peres Filipe e familiares
15.30 (Terço): Vitorino Faria da Cruz (aniv.)
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves (4º aniv.)

SExTA, 12 - S. JOAnA FRAnCISCA DE ChAnTAL
 Leituras: Ez 16, 1-15. 60. 63
   Mt 19, 3-12

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Rosa Delfina Pereira e marido
- Laurinda Moreira
- Joaquim Carlos Ramalho Vieira
15.30 (Terço): Maria do Carmo da Silva Fernandes 
  e irmã Elvira
19.00 (Matriz): Maria da Ascensão Miranda Carvalho
               e marido Amadeu

sábADO, 13 - SAnTA MARIA, S. POnCIAnO
   E S. hIPóLITO
 Leituras: Ez 18, 1-10. 13b. 30-32; Mt 19, 13-15

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
17.30 (são José): Rui Nuno da Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria Laura Queirós Sendim
- Maria Teresa de J. S. Pinto Martins
- Manuel Luís da Silva Pereira (aniv. nascimento)
- Maria da Conceição Machado Ferreira (1º aniv.)
- Crispim Cruz Gonçalves
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras

DOMInGO, 14 - XX DO TeMPO COMUM
 Leituras: Jer 38, 4-6. 8-10; Hebr 12, 1-4; Lc 12, 4-53

09.00 (Senhor da Cruz): Albertina da Costa Martins e marido
11.00 (Matriz): nÃO hÀ MISSA. PEREGRInAÇÃO À FRAn-
QUEIRA
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
                   da Irmandade de Santa Maria Maior

seGUnDA, 15 - AssUnÇãO DA VIRGeM sAnTA MARIA
 Leituras: Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
  1 Cor 15, 20-27
   Lc 1, 39-56
09.00 (Senhor da Cruz): Emília Rosa Sá, marido e filhos
11.00 - Missa em honta de Santa Maria Maior (Padroeira)
19.00 (Matriz): Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós

TeRÇA, 16 - s. esTêVãO DA HUnGRIA
 Leituras: Ez 28, 1-10
   Mt 19, 23-30
09.00 (Senhor da Cruz): António Joaquim Vieira e esposa
19.00 (Matriz): Mons. Alberto da Rocha Martins

QUARTA, 17 - s. beATRIz DA sILVA
 Leituras: Ez 34, 1-11
    Mt 20, 1-16a
09.00 (Senhor da Cruz): José Gonçalves Duarte e familiares
19.00 (Matriz): Artur Domingos Silva Carvalho

QUInTA, 18 - Leituras: Ez 36, 23-28
      Mt 22, 1-14
08.00 (são José): Almas do Purgatório
09.00 (senhor da Cruz): Em honra de Nª. e Sr.ª de Fátima e 
Santo Expedito 
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Artur Domingos Silva Carvalho

SExTA, 19 - S. JOÃO EUDES
 Leituras: Ez 37, 1-14
   Mt 22, 34-40
09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Joaquim Abilheira
- Joaquim Pinto de Azevedo, pais e sogros
19.00 (Matriz): Maria Arminda Pereira Pinto de Azevedo Vieira

sábADO, 20 - S. BERnARDO
 Leituras: Ez 43, 1-7a; Mt 23, 1-12
09.00 (Senhor da Cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
          e esposa Maria do Céu Fernandes
17.30 (são José): Em louvor da Sagrada Família
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria de Lurdes Antunes da Silva (aniv.) e marido
- Carlos do Carmo Pereira da Quinta e Costa, pais e irmãos
- Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filhos
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa M.ª Amélia e família
- José Ferreira, esposa Isaura e filho José Luís
- Maria Lucília Torres

DOMInGO, 21 - XXI DO TeMPO COMUM
 Leituras: Is 66, 18-21; 
   Hebr 12, 5-7. 11-13
   Lc 13, 22-30
09.00 (Senhor da Cruz): José Narciso Costa Alves
11.00 (Matriz): Pelo povo
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
              da Confraria das Almas

Feliz o povo que o senhor escolheu para sua herança

senhor, socorrei-me sem demora

bOLeTIM COnsTRUIR - Como previsto no Plano de Actividades, no próximo do-
mingo não haverá publicação do boletim Construir.
O mesmo acontecerá no fim de semana de 27/28 de Agosto. Por isso o calendário 
litúrgico, bem como as intenções de missas reportam-se a duas semanas.

nOVenA DA FRAnQUeIRA - Durante esta semana, de segunda a sexta, a missa 
na Igreja Matriz será depois da recitação do terço solenizado, este às 21.00.

PeReGRInAÇãO A nOssA senHORA DA APAReCIDA - Será na segunda-feira, 
dia 15, a peregrinação a Nossa Senhora da Aparecida em Balugães.

AUsênCIA DO PáROCO - Na terça-feira, dia 16, o Prior ausentar-se-á por oito 
dias, acompanhando um grupo em Peregrinação à Terra Santa.

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

- Família n.º 261 - 5,00
- Família n.º 4 - 10,00
- Família n.º 183 - 10,00
- Família n.º 411 - 20,00

TOTAL DA SEMAnA - 45,00 euros
A transportar: 28.649,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros

A ASSUnÇÃO DE MARIA 
COnFIRMA A UnIDADE 
DA PESSOA hUMAnA

“A realidade maravilhosa da Assunção 
de Maria manifesta e confirma a uni-
dade da pessoa humana e nos recorda 
que somos chamados a servir e glo-
rificar a Deus com todo o nosso ser, 
alma e corpo.” Servir Deus apenas com 
o corpo seria uma ação de escravos; 
servi-lo só com a alma estaria em con-
traste com a nossa natureza humana. 
Por volta dos anos 220, um padre da 
Igreja, o grande Santo Ireneu, afir-
ma que a “glória de Deus é o homem 
vivo, e a vida do homem consiste na 
visão de Deus” (Contra as heresias, IV, 
20, 7). Se tivermos vivido assim, no 
serviço jubiloso a Deus, que se expres-
sa também num generoso serviço aos 
irmãos, o nosso destino, no dia da res-
surreição, será semelhante ao de nossa 
Mãe celeste. Então, nos será concedi-
do realizar plenamente a exortação do 
apóstolo Paulo: “Glorificai a Deus no 
vosso corpo!” (1 Cor 6, 20), e glori-
ficá-lo-emos para sempre no céu. 
Rezemos a Maria para que, com a sua 
materna intercessão, nos ajude a viver 
o nosso caminho diário na esperança 
laboriosa de poder alcançá-la, um dia, 
com todos os Santos e os nossos entes 
queridos, no paraíso.

Papa Francisco 
na Solenidade da Assunção,

15 de agosto de 2018 

PRePARAÇãO DO bAPTIsMO
no próximo sábado, 13 de Agosto às 16.00 nas salas de catequese, haverá 
uma nova reunião de preparação para o baptismo destinada a todas as 
famílias com crianças para baptizar nos próximos meses e para todos aque-
les que pretendam assumir o múnus de padrinho/madrinha, em barcelos ou 
noutras paróquias.

PROCLAMAS DE CASAMEnTO
Querem contrair matrimónio:
CARLOS FILIPE DA SILVA ARAúJO, de 
46 anos, filho de José Carlos da Costa 
Araújo e de Deolinda Gomes da Sil-
va, residente em Abade de neiva, com 
ISABELA LEOnOR MOnTEIRO DA SIL-
VA REGO, de 37 anos, filha de Arlin-
do Cerqueira Rego e de Delfina Maria 
Monteiro da Silva, residente em Abade 
de neiva. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Ordiná-
rio do lugar, antes da celebração do matrimónio, os impedi-
mentos de que, porventura, tenham conhecimento» (Cânone 
1069).


