
Um Cristo sem cruz?
Na sua sabedoria de séculos, a Igreja ensina os cristãos o processo 
de inserção em Cristo. Não é um momento, um mês ou um ano, mas 
antes, um processo que envolve a vida toda e durante toda a vida. 
Por isso, há um mandamento «esquecido«, que diz a cada um o de-
ver, diria antes a graça, de participar na missa dominical, ato central 
da vida dos ristãos, tendo em conta que o fazer-se cristão acontece 
na comunidade de irmãos.
Convenhamos que o ato da Eucaristia semanal nos vai transfor-
mando em Jesus, cuja mensagem vamos assimilando e tornando nos-
sa: ela passa do exterior ao interior e torna-se o centro da nossa vida. 
Quem só de longe a longe participa, ou só nos funerais e casa-
mentos, coloca-se cada vez mais longe do «toque da graça» que 
transforma e dá sentido á vida do crente. Certamente que disso nos 
damos conta quando, semana a semana, podemos «encaixar» os di-
versos ensinamentos de Jesus. Como acontece em todo o discípulo: 
aprende aos bocados, compreende melhor de dia para dia.
Na cultura do imediato estranhamos os ensinamentos de Jesus por-
que nos parecem sentenças sem sentido para o tempo de hoje.
Como aceitar o que diz Jesus para os discípulos de hoje: «Se alguém 
vem ter comigo e não me preferir  ao pai, à mãe, à esposa, aos fi-
lhos... e até à própria vida não pode ser meu discípulo»?
Terá ainda sentido, numa cultura do ter e da abundância do ter, a 
palavra renúncia? Renunciar ao ter para dar valor ao ser...Quem se 
atreve, sobretudo quando se é jovem e os sonhos se atropelam ten-
dendo a uma vida fácil, sem sacrifícios e de reconhecimento público?
Na continuidade da sabedoria de Israel, o Mestre apela ao deixar 
tudo para agarrar TUDO, isto é Jesus, o Único que, ao vencer a mor-
te, confirma todos os seus ensinamentos como verdadeiros e belos, 
merecedores de tudo arriscar.
O verdadeiro discípulo de Jesus aprende, ao longo da existência, 
a colocar Jesus no centro da vida, um centro à volta do qual ele 
aprenderá a situar os que mais ama no mundo, também eles no 
mesmo processo de aprendizagem. Peçamos o dom da sabedoria.
«Ver o mundo, as situações, as conjunturas e os problemas, tudo, 

com os olhos de Deus. 
Nisto consiste a sabedo-
ria. Às vezes nós vemos 
a realidade segundo o 
nosso prazer, ou em con-
formidade com a situ-
ação do nosso coração, 
com amor ou com ódio, 
com inveja... Não, este 
não é o olhar de Deus. A 
sabedoria é aquilo que o 
Espírito Santo realiza em 
nós, a fim de vermos to-
das as realidades com os 
olhos de Deus. Este é o 
dom da sabedoria» (Papa 
Francisco, 09/04/2014)

O Prior - P. Abílio Cardoso 
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OraçãO cristã cOm a criaçãO
Nós Vos louvamos, Pai,
com todas as vossas criaturas,
que saíram da vossa mão poderosa.
São vossas e estão repletas da vossa presença
e da vossa ternura. 
Louvado sejais!

Filho de Deus, Jesus,
por Vós foram criadas todas as coisas.
Fostes formado no seio materno de Maria,
fizestes-Vos parte desta terra,
e contemplastes este mundo com olhos humanos.
Hoje estais vivo em cada criatura
com a vossa glória de ressuscitado.
Louvado sejais!

Espírito Santo, que, com a vossa luz,
guiais este mundo para o amor do Pai
e acompanhais o gemido da criação,
Vós viveis também nos nossos corações
a fim de nos impelir para o bem.
Louvado sejais!

Senhor Deus, Uno e Trino,
comunidade estupenda de amor infinito,
ensinai-nos a contemplar-Vos na beleza do universo,
onde tudo nos fala de Vós.
Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão
por cada ser que criastes.
Dai-nos a graça de nos sentirmos
intimamente unidos a tudo o que existe.
Deus de amor,
mostrai-nos o nosso lugar neste mundo
como instrumentos do vosso carinho
por todos os seres desta terra,
porque nem um deles sequer é esquecido por Vós.
Iluminai os donos do poder e do dinheiro
para que não caiam no pecado da indiferença,
amem o bem comum, promovam os fracos,
e cuidem deste mundo que habitamos.
Os pobres e a terra estão bradando:
Senhor, tomai-nos
sob o vosso poder e a vossa luz,
para proteger cada vida,
para preparar um futuro melhor,
para que venha o vosso Reino
de justiça, paz, amor e beleza.
Louvado sejais!
Amen

Papa Francisco, Laudato Si (24/5/2015)

Um OLHar OUtrO 
Retomadas muitas atividades suspensas por razões de pan-
demia, chegou a altura de voltar a propor as peregrinações como 
momentos fortes de experiêmcia religiosa e cultural, particular-
mente naquele destino que a todos se impõe como prioritário: 
Jerusalém e os Lugares Santos do cristianismo.
Aconteceu uma vez mais de 16 a 24 de Agosto passado.
Para os barcelenses foi a 13ª vez que tal aconteceu, a partir da 
Paróquia de Santa Maria Maior. E fomos 39, de várias partes, 
além da cidade de Barcelos.
Para quem vai pela primeira vez - quase a totalidade - tudo é 
intenso, surpreendente e excessivo, por mais altas que sejam 
as expectativas. A experiência disto mesmo leva-me a repetir: 
para um cristão deve ser a primeira, a mais desejada e aquela 
pela qual todos os sacrifícios merecem ser feitos. Aliás, com-
preende-se que não é qualquer um que pode dispender de cerca 
de 1800 euros para tal. Mas, no final, a percepção do caro ou 
barato é alterada, quando se tem em conta o que se recebeu 
durante toda a semana e aquilo que é o pós-peregrinação, ou 
seja o trazer constantemente à memória os locais e mensagens 
vividas quando se lêem os textos bíblicos.
Para mim, que já acompanhei mais de 600 pessoas nas vinte 
vezes que lá fui, há sempre novidade, não só nos guias que ex-
plicam e têm o seu olhar pessoal sobre os locais visitados, nos 
programas com ligeiras variantes e nas condicionantes próprias 
do espaço e do tempo, mas também porque se trata, o meu, de 
um olhar responsabilizado sobre o grupo que me acompanha, 
em função do qual procuro desempenhar uma missão de o fazer 
aproveitar ao máximo a experiência. 
Quando, em balanço final, ouço comentar que foi o «melhor 
grupo», um grupo de verdadeiros amigos, que ao segundo ou 
terceiro dia se conhecem e estimam como se conhecidos fossem 
de há muito, eu acrescento sempre: todos aqueles que quiseram 
inscrever-se foram todos aceites, sem entrave algum, mesmo 
que alheios a preocupações de ordem religiosa: felizmente que 
nunca houve problema no grupo por parte de alguém alheado 
da religião.
O programa intenso tem-se realizado a 100%, sinal de que as 
condições políticas e de segurança têm sido favoráveis.
Regista-se sempre a dificuldade de entender as explicações que 
supõem conhecimentos bíblicos e históricos, o que nem sempre 
acontece com grande parte das pessoas. Mas é maravilhoso ver a 
síntese conseguida entre o que o guia explica nos locais e o texto 
bíblico lido e comentado, bem como a celebração que sintetiza 
o que se experimenta. No final, o olhar sobre o todo dos oito 
dias vividos, reconhece o mais importante e o muito que não se 
entendeu bem, mas que fica como estímulo a retomar.
Por último, deixo o meu balanço pessoal: 
1. Foi particularmente difícil a organização deste grupo de per-
egrinos, dado não dispor da presença da colaboradora Marília, 
que se ocupa dos aspectos práticos das inscrições e contactos 
entre os inscritos e a agência de viagens que intermedeia entre 
nós e os prestadores de serviços em Israel.
2. Parti com a ideia, de que dei conhecimento público, de que se-
ria a última vez: a minha percepção era de que seria fácil chegar 
ao número previsto de 42 pessoas, o que não aconteceu, dado 
que a última vez tinha sido antes da pandemia (em Fevereiro de 
2020). 
3. Entretanto, o que não é de estranhar, o entusiasmo dos que 
foram comunica-se e deixa sinais de que muitos outros dese-
jarão ir. Mas, chegada a hora da decisão, aparecem sempre de-
masiados entraves.
4. Dado que o objectivo sempre foi dar uma oportunidade a que 
os cristãos façam, ao menos uma vez na vida, a peregrinação a 
Jerusalém, em coerência comigo mesmo, não direi que foi a úl-
tima. Porque enquanto reconhecer que sou útil às pessoas neste 
serviço, fá-lo-ei.

P. Abílio Cardoso

- Em 17 de Outubro de 1988 «foi entregue 
para o altar do Sagrado Coração de Jesus 
dois castiçais em prata, legados em testa-
mento por D. Amélia Esteves;
- Em Outubro de 1989 foi oferecido à Ma-
triz um amplificador de som por Armando 
Faria Fernandes;
- Em 15 de Outubro de 1989 começou a co-
laborar com o Prior, aos sábados e domin-
gos, o P. José Adílio B. Macedo.

BODAS DE PRATA
Celebram na terça-feira, dia 6, as suas bodas de prata 
de casamento Sérgio Manuel Pereira Duarte Pedras 
e Susana Maria Ferreira da Silva Pedras. O casa-
mento foi celebrado na Igreja Matriz de Barcelos no 
dia 6 de Setembro de 1997. A Paróquia une-se à acção 
de graças e felicita o casal por este jubileu.

Celebram na terça-feira, dia 6, as suas bodas de prata 
de casamento Pedro Jorge da Cunha Sá Gonçalves 
e Anabela Senra Bogas. O casamento foi celebrado 
na Igreja Matriz de Barcelos no dia 6 de Setembro de 
1997. A Paróquia une-se à acção de graças e felicita o 
casal por este jubileu.

Para eLes Os nOssOs Parabéns

MISSAS DOMINICAIS
No próximo domingo serão retomadas as missas 
dominicais suspensas durante o Verão por escassez 
de participação, o que ocorre desde há anos.
Assim, a das 15.30 na Igreja do Terço será retomada 
já no próximo domingo, como estava previsto.
Do mesmo modo é retomada a das 12.15 no Senhor 
da Cruz, esta, porém, não às 12.15 mas às 16.30. 
De facto, há vários anos que o Grupo de Danças e 
Cantares de Barcelos, que hoje leva a efeito o XXVI 
Festival de Folclore Cidade de Barcelos, às 15.30 
na Avenida da Liberdade, promove o Encontro de 
Romeiros ao Senhor da Cruz no II domingo de Se-
tembro, este ano a 11, com cabazes que a Equipa 
Sócio-caritativa distribuirá. 
Estas missas mantêm-se enquanto houver condições, 
nomeadamente de saúde para os sacerdotes dis-
poníveis que ajudam o Prior.

Tempo da Criação 2022
 decorre até 4 de outubro 

Iniciou-se na quinta-feira, 1 de se-
tembro, data em que se assinala o 
Dia Mundial de Oração pela Criação, 
o “Tempo da Criação”: um período 
que se prolonga até 4 de outubro (dia 
da festa de São Francisco de Assis, 
o santo padroeiro da ecologia). Tra-
ta-se de uma celebração ecuménica 
anual de oração e ação, inspirada 
pela encíclica Laudato Si’ do Papa 
Francisco, que na sua mensagem para 
este ano deixa o alerta: “o canto doce 
da criação mistura-se com o seu gri-
to amargo”.

Peregrinos na Terra Santa (16/24 Agosto 2022)



serViçO LitÚrGicO Da semana inFOrmaçÕes

2 3

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
xxIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

seGUnDa, 5 - Leituras: 
   1 Cor 5, 1-8; Lc 6, 6-11;
09.00 (Senhor da Cruz): Falecidos da Família Petruce
15.30 (Terço): António Correia Esteves, pais e irmãos
19.00 (Matriz): Celebração da Palavra

terça, 6 - Leituras: 1 Cor 6, 1-11
             Lc 6, 12-19

09.00 (Senhor da Cruz): Maria Isaura Ferreira
19.00 (Matriz): Pais de João Loureiro
Bodas de Prata de Sérgio e Susana Pedras

QUarta, 7 - Leituras: 1 Cor 7, 25-31
      Lc 6, 20-26

09.00 (Senhor da Cruz): António Fernandes Pereira
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Carlos Alberto Pereira Vilas Boas
19.00 (Matriz): Manuel Carlos Loureiro Machado

QUinta, 8 - natiViDaDe Da VirGem
       santa maria
 Leituras: Miq 5, 1-4a; Mt 1, 1-16. 18-23

08.00 (são José): Maria de Jesus, Aurora, Rogério, Orlan-
do e Alberto Martins
09.00 (senhor da cruz): Maria Olívia Pinheiro Cunha, 
     marido e neto
15.30 (Terço): Eduardo Alves e esposa
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Júlio da Conceição Faria (2º aniv.)
- Ana Maria Rodrigues Vilas Boas (7º dia)

SEXTA, 9 - S. PEDRO CLAVER
 Leituras: 1 Cor 9, 16-19. 22b-27
   Lc 6, 39-42

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Rui Manuel da Silva Rosas (1º aniv.)
15.30 (Terço): Rui Manuel da Silva Rosas
19.00 (Matriz): Erminda Lourenço Pereira

sábaDO, 10 - SANTA MARIA
 Leituras: 1 Cor 10, 14-22;  Lc 6, 43-49

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Carlos Ramalho Vieira,
      pais e irmãos
17.30 (são José): Maria da Conceição Monteiro Soares, marido 
e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- M.ª Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luís Miguel e genro Manuel
- Rosa de Castro Branco (13º aniv.)
- António Maria de S. Pinto Martins
- José Fernando Lopes de Sousa (aniv. nascimento)
- Crispim Cruz Gonçalves
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras
- Guilhermina Vieira de Carvalho (30º dia)

DOminGO, 11 - XXiV DO temPO cOmUm
 Leituras: Ex 32, 7-11. 13-14; 1 Tim 1, 12-17: Lc 15, 1-32

09.00 (Senhor da Cruz): António Jorge Vilas Boas Araújo
          e madrinha
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 Irmandade de Santa Maria Maior

senhor, tendes sido o nosso refúgio
através das gerações

SERá POSSíVEL VENCER ESTE «(MULTI)CAOS»?
1. Antes do princípio, «havia» o vazio, o abismo, as trevas (cf. 
Gén 1, 2). A criação é precisamente a passagem da desor-
dem à ordem, do caos ao cosmos.
2. Segundo a sabedoria rabínica – para a qual Deus intervém 
no mundo ao longo de quatro «grandes noites» –, a Sua in-
tervenção na «noite da criação» consistiu precisamente em 
pôr ordem no caos. Daí que Carlo Maria Martini sustente 
que criar «não implica apenas que Deus faz existir algo, mas 
que Ele vence o caos e quer a ordem, a harmonia e a paz».
3. Assim sendo, cosmos não significa unicamente mundo, 
mas mundo em ordem, com limpidez e concórdia. Aliás, não 
é em vão que o contrário de mundo é imundo. Ou seja, um 
mundo sujo, desordenado, caótico.
4. Depreende-se, pois, que o mundo só cresce com o triunfo 
da ordem sobre a desordem; isto é, com a vitória do cosmos 
sobre o caos. E, consequentemente, a vida no mundo fica 
em perigo com os atropelos da desordem contra a ordem e 
com as ameaças do caos contra o cosmos.
5. Mas não é isso o que mais tem vindo a acontecer? Quem 
tem sido o maior agressor do mundo? Quem nele mais tem 
introduzido a desordem e a desarmonia?
Afinal, a pandemia está a mostrar que o homem também 
pode ser um «vírus» para o mundo.
6. Como adverte o teólogo – e antropólogo – Javier Melloni, 
o «vírus [SARS-CoV-2] transporta uma espécie de mensagem 

da Terra: ou mudam ou vou comportar-me convosco como 
vós vos comportais comigo». «Serei — acrescenta — como es-
ses pequenos seres que destroem o organismo que os nutre».
7. E o certo é que nós vamos destruindo a Terra — e a hu-
manidade que sobrevive nela — com os «vírus» da guerra, da 
inflação sem freio, da fome galopante.
É esta a prometida — e tragicamente irónica — Nova Ordem 
Mundial? O que se vê é uma Ordem feita de Desordem, uma 
espécie de regresso ao caos pré-inicial.
8. São tantos os factores de desordem que mais do que «caóti-
ca», estamos imersos — para usar a expressão de Pier Giorgio 
Liverani — numa «sociedade multicaótica».
Curiosamente, Gore Vidal não reconhece que a história da hu-
manidade tenha uma Ordem. Pelo contrário, a nossa história é 
caótica, em fases que se vão repetindo.
9. O ensaísta, falecido há uma década, detecta uma «fase 
teocrática», uma «fase aristocrática» e uma «fase democrática».
Tendendo esta a ceder ao caos, faz emergir a nostalgia de uma 
divindade, o que nos faz voltar ao início do ciclo.
10. O que abastarda a «era democrática» — e a concomitante 
eclosão do caos — é o sufoco do individualismo. O predomí-
nio das «forças centrípetas» sobre as «centrífugas» entrava a 
emergência de uma consciência planetária, empática, altruís-
ta. Ainda iremos a tempo de vencer este «(multi)caos» que nos 
tortura»?

João António Pinheiro Teixeira, In DM 09.08.2022

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

- Família n.º 118 - 5,00
- D. Isolete - 10,00
- Anónimo -10,00
- Família n.º 107 - 10,00

TOTAL DA SEMANA - 35,00 euros

A transportar: 28.749,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros

PLANO DE ACTIVIDADES - Está a ser 
elaborado o Plano de Actividades da 
Paróquia para 2022/2023. Nem todos 
os grupos e confrarias entregaram o seu 
planeamento. Agradecemos que tal seja 
entregue quanto antes, no limite até ao 
próximo sábado.

CATEQUESE 2022/2023 - Os 
catequistas estão a ultimar a ar-
rancada do ano catequético, já 
agendada para 24 de setembro. 
As sessões de catequese vão decorrer 
nas salas aos sábados às 17.30. As festas 
da catequese continuarão ao domingo 
às 11.00.
Se algumas famílias se descuidaram na 
inscrição no tempo devido (Maio/Junho), 
deverão fazê-lo quanto antes.

FAMíLIA GOMES DE ARAÚJO - O en-
contro de família “Gomes de Araújo “ vai 
realizar-se no dia 10 de Setembro, com 
a celebração de uma Eucaristia de acção 
de graças, às 12.00 na Igreja do Terço, 
seguida de um convívio familiar.

CORO DA COLEGIADA - Retoma as 
suas actividades na próxima terça-feira 
o  Coro da Colegiada, às 21.30 nas salas 
da catequese com a apresentação do 
programa e o ensaio de cânticos.
A Paróquia precisa de ti, que te deves 
comprometer na vivência do teu Batis-
mo. Tu, que cantas ou gostas de cantar 
bem, une-te ao grupo. Vem já na próxi-
ma terça-feira.

BODAS DE OURO DE ISALTINA 
COUTINHO E VíTOR COUTINHO - Na 
próxima sexta-feira, na miss das 19.00, 
este casal estará na Igreja Matriz com a 
sua família para assinalar esta data fes-
tiva em celebração de acção de graças 
pela família que são.

Judia e ateia
Edith Stein nasceu judia, em Breslávia, 
Polónia, em 12 de Outubro de1891.
Ao atingir a adolescência, perdeu a fé 
na existência de Deus, deixou de rezar 
e abandonou os estudos. Porém, seus 
anseios de conhecer a Verdade per-
maneceram como a sua única oração.
 
Universitária
Aos 14 anos, decidiu retomar os estu-
dos colegiais, para ingressar na uni-
versidade. 
Em 1911 matriculou-se em três cur-
sos: Filosofia, Língua Alemã e História. 
Naquela época era pouco comum uma 
mulher cursar a Universidade, menos 
ainda ver uma jovem de 20 anos se-
guir três cursos ao mesmo tempo.
Todas as preferências de Edith eram 
para a Filosofia. Assim, mudou-se em 
1913 para Göttingen a fim de assistir 
às aulas de Edmund Husserl, consider-
ado o mais importante filósofo alemão 
da época.
Nessa altura, já se declarava ateia. Mas 
continuava, como incansável peregri-
na,  à procura da Verdade.
Por volta de 1914, fez uma análise do 
Pai-Nosso, não do ponto de vista re-
ligioso, mas estudando a etimologia 
alemã, e ficou muito impressionada 
com essa oração.
Nessa altura, Edith travou conhec-
imento com Adolf Reinach, judeu e 
discípulo de Husserl, como ela, o qual 
também andava à procura da Verdade 
e estava nas vésperas de sua con-
versão ao Catolicismo. E isso teve es-
pecial repercussão sobre Edith.

Enfermeira voluntária e medalha de 
honra
Em 1914, começou a Guerra mundial. 
Edith voltou para Breslau e alistou-se 
como enfermeira voluntária. 
Fez um curso de Enfermagem e foi de-
stacada para servir num hospital mili-
tar. Por sua disponibilidade em serviço 
e sua dedicação aos doentes, recebeu 
a medalha de honra da Cruz Vermel-
ha.

Doutorada em Filosofia
Aquele hospital foi fechado e ela 
mudou-se para Friburgo, onde fez o 
curso e se doutorou em Filosofia, ob-
tendo aprovação “summa cum laude” 
(isto é, “máxima com louvor”).

Dois acontecimentos a abalaram 
profundamente
1- Certo dia, visitando a Catedral de 
Friburgo com objetivo meramente 

Santa Edith Stein
Para quem não a conhece, deixo aqui a sua história, de judia e ateia a católica e mártir, 
num texto do P. Arlindo de Areia Amaro.

turístico, ela viu entrar uma mulher com 
sua cesta de compras e ajoelhar-se, para 
fazer uma breve oração.Ela narra este 
acontecimento: 
”Isso era algo completamente novo par a 
mim,  pois eu só entrava em      sinagogas 
e em igrejas protestantes para o culto reli-
gioso comunitário. 
Ali estava alguém que acudia a uma igre-
ja vazia, no decorrer de ocupações diárias, 
como que, para um diálogo confidencial 
com Deus. Disso nunca me esqueci”.
2- A outra cena deu-se na casa de um 
camponês católico onde ela se hospedara 
durante um passeio. Causou-lhe profun-
da impressão ver esse pai de família fazer 
pela manhã uma oração com os seus em-
pregados, antes de irem para os trabalhos 
do campo.

O caminho da conversão
Adolf Reinach, o amigo de Edith que, como 
ela, estava à busca da Verdade, faleceu em 
1917. Ao visitar a viúva, surpreendeu-se 
ao vê-la cheia de paz e serenidade, com 
mais esperança que sofrimento! Ficou 
maravilhada quando esta lhe comunicou 
a sua conversão e lhe explicou o papel da 
Cruz de Cristo. Edith conta-nos:
“Esse foi o meu primeiro encontro com a 
Cruz e com a força divina que ela trans-
mite aos que a carregam. Foi o momento 
em que a minha descrença desmoronou”.
 Por volta de 1918, Edith leu os Exercícios 
Espirituais de Santo Inácio de Loyola, por 
mero interesse académico. Entretanto, ao 
perceber a densa espiritualidade contida 
nessa obra, fez os trinta dias de medi-
tações, no fim dos quais desejou ardente-
mente tornar-se católica. 
Mas precisou ainda de vencer algumas 
batalhas interiores antes de chegar à con-
versão definitiva, a  qual chegou em 1921.

 “Casualmente” encontrou um livro
Edith foi convidada a passar algumas se-
manas na casa de campo de uma amiga 
em Bergzabern, perto de Spira. Certo dia, 
estando só na casa, apanhou, ao acaso, 
um livro na estante. Deus colocou-lhe nas 
mãos a “Vida de Santa Teresa de Ávila, es-
crita por ela mesma”.
 Edith conta-nos o passo final da sua con-
versão:
“Comecei a ler e fiquei tão arrebatada que 
não consegui parar até terminá-lo.  Quan-
do o fechei, disse comigo mesma: ‘Esta é a 
Verdade!'”
Depois de procurar em vão a Verdade nos 
livros e nos raciocínios filosóficos, ela en-
controu-a, na vida de Teresa de Ávila.

Continua no próximo número

PreParaçãO DO baPtismO 
no próximo sábado, 10 de setembro 
às 16.00 (não às 21.00) nas salas de 
catequese, haverá uma nova reunião 
de preparação para o baptismo desti-
nada a todas as famílias com crianças 
para baptizar nos próximos meses e 
para todos os que pretendam assumir 
o múnus de padrinho/madrinha, em 
barcelos ou noutras paróquias.


