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S o u  f e l i z
No Amor se faz com 

vocação, humildade mútua, 
criativo, entrega no Amor…

Quando os meus pais 
casaram em 15 de Agosto 
de 1945 com promessa 
mútua de amor eterno, em 
frente ao Altar, pensaram, 
naturalmente, em serem 
pais e nesse amor conjugal 
eu e mais os meus dois 
irmãos fomos concebidos a 
compasso. O primeiro a ser 
concebido fui eu e e nasci de 
facto em 7 de janeiro de 1947, 
às 17.30H de terça-feira, dia 
nublado, em casa no meio 
de pais  e avós contentes 
a contagiar festa em toda a 
família. É, ainda hoje, motivo 
de festa no coração dos 
familiares e amigos.

Naquela altura em quinze 
dias deviam ser baptizados 
os bebés. Assim aconteceu, 
sem esgotar o tempo dos 15 
dias, fui batizado no dia 12 
de janeiro, logo no Domingo 
seguinte, dia de festa litúrgica 
do batismo do Senhor.

Foi assim que Cristo passou 
a viver em mim e eu n’Ele. No 
batismo fui imergido n’Ele. 
“ O verbo grego «batizar» 
significa «imergir». O banho 
com a água é um rito comum 
em várias crenças para 
exprimir a passagem de uma 
condição para outra, sinal 
de purificação para um novo 
começo.

Mas para nós, cristãos, não 
deve passar despercebido 
que, se é o corpo a ser 
imergido na água, é a alma 
que é imersa em Cristo para 
receber o perdão do pecado 
e resplandecer de luz divina”. 
Papa Francisco, in Audiência 
Gerai, em 11 de abril de 
2018.

A fé não se compra como 
disse o Papa Francisco, 
em 18 de Abril de 2018. 
Cada dia é necessário pedir 
“Senhor, concede-me o 
dom da fé” , obrigado pela 
fé que me deste. “Que eu 
tenha fé, é uma bela oração 
disse, no mesmo dia, o Papa 
Francisco. Senhor, aumenta 
a minha fé. Não será esta 
também uma boa oração.

Quando somos batizados, 
o que os pais pedem é o dom 

da fé, que é dom de Deus  
para o bebé, como um adulto 
que hoje se batiza, mas são 
os pais que têm de alimentar 
este dom até à idade adulta. 
Depois somos nós que 
assumindo a fé, temos de dar 
testemunho da mesma. Vejo 

muitas vezes pessoas que 
foram batizadas, dizem que 
têm fé, mas não dão nada 
por ela.

Este nascimento para a 
fé no dia do Batismo é o 
aniversário que é celebrado 
em muitos países. Bem como 
ainda há quem celebre o dia 
do Santo do seu nome. Não 
se celebra festivamente o dia 
do nascimento para o mundo.

O meu nome é Artur para 
dar continuidade ao nome do 
padrinho.

Esta preocupação acabou. 
É pré-anúncio da degradação 
da família, de valor relativo e 
pouco importante.

Ora eu celebrei com a 
família este ano o aniversário 
do meu nascimento do 
batismo. Também foi no dia 
do batismo da minha irmã, 
quando eu ia a caminho dos 
6 anos, que disse: “Eu quero 
ser padre”.

E, entre muitos percalços, 
quando adulto, o meu 
discernimento verificou que 
era chamado a ser padre para 
servir os outros, entregando-
me à Igreja e mais nada.

Esta foto recorda os meus 
padrinhos com um dos meus 
sobrinhos ou bis-sobrinhos, 
não recordo.

P.C.
(Continua na página 3)

Infernos não faltam
1. Pesadelos do Inferno, evi-

dências do Purgatório e tristezas 
do Limbo faziam parte da paisa-
gem religiosa da minha infância. 
As Alminhas do purgatório habi-
tavam em dois nichos na minha 
aldeia. Suscitavam devoção e 
reciprocidade: «Vós, que ides 
passando, lembrai-vos de nós 
que estamos penando». As pes-
soas lembravam-se e, para tudo 
o que precisavam, a elas recor-
riam, sabendo que aliviavam as 
suas penas. Em favor delas não 

podiam fazer nada, mas, quan-
do invocadas com promessas 
cumpridas, eram uma fonte de 
graças para todas as ocasiões. 
Não desempregavam Santo An-
tónio ou S. Bento da Porta Aber-
ta, mas estavam mais à mão. As 
esmolas que recolhiam serviam 
para mandar dizer missas pelas 
mais abandonadas.

Eram Alminhas pintadas. Um 
dos nichos ficou muito estraga-
do e foi pedido a um habilidoso 
de muitas artes, que periodi-

camente passava por lá, para 
o repintar. Perguntou: querem 
ver as Alminhas a irem para o 
céu ou a continuarem no Pur-
gatório? É claro, a irem para o 
céu. Veio um inverno rigoroso e 
a pintura desapareceu. O pintor 
não aceitou a queixa acerca da 
má qualidade das tintas. Tinham 
ido todas para o céu.

O inferno era outra história. 
Por tudo e por nada, uma mãe 
zangada com os filhos (ou até 

É um dever nosso tratar da 
saúde. No tratar da saúde do 
corpo, em consequência, tratar 
da alma. Queremos saúde para 
o corpo e para a alma. Queremos 
um corpo belo, mas ao mesmo 
tempo devemos querer a beleza 
da nossa alma.

Um corpo belo e sem alma é 
como um cadáver ambulante que 
repele e faz parte dos mortos e 
não dos vivos. Há quem pense 
o contrário. Eles vivos ainda não 
chegam à vida, aquela que para 
nós está preparada pelo nosso 
Deus, ser absoluto e transcen-
dente que será eternamente feliz.

Para ser assim, é necessário 
tratar do corpo e do espírito que 
anima o corpo e lhe dá mais 
beleza, como parte de um todo. 
“Sou eu”. 

Sou nobre se tratar da nobreza 
das duas coisas como se fosse 
uma só. Em todas as religiões 
é assim. Para mim, Cristo veio 
dar-nos essa alegria e, por isso 
S Paulo aconselha a Timóteo: 
não bebas vinho que te faz mal 
ao estômago; pois Timóteo era 
sofredor do estômago”.

Aí está uma máxima que valeu 

na altura e vale agora.
Quando éramos pequenos 

eram os nossos pais 
responsáveis pela saúde e beleza 
do nosso corpo, como também 
cedo nos ensinavam falando-nos 
de Jesus, de Deus. Agora que 
somos crescidos somos nós que 
temos que tratar da nossa vida e 
da sua integridade.

Hoje aparecem casais inférteis 
e somos nós os responsáveis 
por essa infertilidade. Porquê?

Não irei dar lições da razão 
pelo que acontece assim, mas 
não há nada como saber para se 
acautelar.

Nestas coisas a culpa não 
é só dos mais novos, a culpa 
é, sobretudo, do sistema, que 
os mais velhos lhes oferecem. 
Mais… também da imoralidade 
da sociedade materialista em 
que vive, do ambiente poluído, 
não só do clima, mas também da 
tecnologia mal aproveitada, de 
uma vida sem ética e sem moral, 
levianísmos, sem princípios, sem 
regras, indisciplina que cada um 
de nós, vive. Tudo é permitido 
porque estamos em liberdade, 
quando há um princípio que 

devemos ter sempre em mente. 
A nossa liberdade acaba onde 
começa a do outro. O respeito 
ético, moral pelo outro, seja quem 
for, são princípios inabaláveis.

Só nisto está implicitamente 
dito muita coisa.

Normalmente os princípios que 
os pais ditam em casa aos filhos, 
são sempre bons. Quando são! 
Já vi pais a deseducar, a educar 
a seu modo; porque há pais que 
têm princípios, mas outros para 
quem não há nada…

Portanto há muita gente nova 
que em casa não recebe nada e 
os pais julgam que a escola é que 
tem o dever de fazer o trabalho 
dos pais. Se alguma coisa vai mal 
no aspeto disciplinar a culpa é 
do professor, é dos profissionais 
ou… da falta deles. Antes de 
fazer afirmações dessas deviam 
perguntar a si mesmos… o que 
é que eu fiz do meu filho? O que 
fiz da minha filha? O que faço de 
mim mesmo?

Alguma vez lhes falei do corpo 
e da alma e de tudo que daí pode 
advir?

Então, ponto final.                                                                                                              
Artur Coutinho

Renovação da Pastoral da Igreja

Bispo de Viana do Castelo. 
Eutanásia é 

"sintoma de comodismo 
na sociedade"

https://rr.sapo.pt/2020/02/11/religiao/bispo-de-viana-do-castelo-eutanasia
-e-sintoma-de-comodismo-na-sociedade/noticia/
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Sabia que...? (85)
1.em 2050 metade da 

população portuguesa terá 
mais de 50 anos?

2. no século XIV, em França, 
além dos 52 domingos, havia 
38 feriados e 90 dias de 
descanso, num total de 180 
dias não laboráveis, o mesmo 
acontecendo na Inglaterra?

3.o soutien moderno foi 
inventado e patenteado em 
1914 pela americana Mary 
Phelps Jacob, passando a 
partir daí a ser usado não só 
para aconchegar os seios como 
também para moldá-los de 
acordo com padrões de beleza?

4. os estudantes portugueses 
do ensino superior pagam 
anualmente 300 milhões de 
euros em propinas  o que 
corresponde a um terço dos 

Continuação…. 
O acordar do cristianismo 

1801-1840
A revolução e depois as guer-

ras Napoleónicas comprovaram 
a vida das igrejas na Europa. 
Em breve, sinais de renovação 
começam a aparecer nas popu-
lações abandonadas pela fria 
ideologia da razão triunfante 
com início nos Lumiéres (roman-
tismo na literatura, gestos de 
piedade religiosa…). Na França, 
a concordata torna possível o 
renascimento do catolicismo.  

Os católicos liberais – A França 
dos anos 1830 vê nascer os 
católicos liberais. Conduzidos 
por Felicité de Lamennais, 
Carlos de Montalembert, 
Henri Lacordaire, Charles de 
Coux, eles metem a liberdade 
no coração da vida cristã: 
a liberdade de consciência 
que permite unicamente ter 
crentes comprometidos, a 
emancipação da igreja em 
relação ao Estado para impedir 
a sua subjugação e nomeação 
de Bispos muito próximos do 
poder político. No domínio 
social, eles propõem medidas 
para impedir a concentração 
de riquezas nas mãos de 

alguns: liberdade sindical e de 
associação, suprimida desde 
a revolução, diminuição das 
horas de trabalho, liberdade 
de imprensa… Este combate 
pela liberdade não é cumprida 
por numerosos católicos que 
veem como uma vantagem de 
autorização de acreditar em 
tudo e não importa o quê. Daí a 
condenação implícita do Papa 
em 1832. Lamennais, ulcerado 
por esta desautorização, deixa 
todas as funções sacerdotais e 
afasta-se da igreja. 

15 de Julho de 1801 – O Papa 
Pio VII e Napoleão Bonaparte 
assinam uma concordata que 
regula as relações entre o 
Estado e a Igreja de França. 
O futuro Imperador encontra a 
sua cota parte porque precisa 
dum apoio dos clérigos para 
assentar o seu regime. O Papa, 
também precisa para reunificar 
os sacerdotes divididos (entre 
os padres empossados e os 
refratários) e para fazer viver 
materialmente uma igreja sem 
sangue (os sacerdotes são 
remunerados pelo estado). A 
paz religiosa instalou-se no país. 

Em 1814 – A Companhia de 
Jesus é de novo recuperada.

Depois de 1815 – Depois 
do congresso de Viena, varias 
entidades políticas de Baviera, 
Sardenha, Nápoles, Polonia, 
Pruísse e sul da Alemanha, 
assinaram uma concordata com 
o Papa e favoreceram a paz e o 
desenvolvimento religioso. 

Em 1829 – Os católicos 
ingleses e irlandeses obtêm 
os mesmos direitos cívicos 
que os seus concidadãos. 
Na Inglaterra, a hierarquia 
eclesiástica é restabelecida por 
Pio IX em 1850.

Por volta do ano 1830 – O 
Papa está preocupado com a 
administração e conservação 
dos estados pontificais (sobre 
o território da futura Itália). 
Em 1831-1832 e em 1849, 
as agitações são vivamente 
reprimidas. Mas o caminho 
para a unidade italiana está em 
curso e será efetiva em 1870. 

Em 1832 – Na Encíclica “Mirari 
Vos” a corrente do pensamento 
dos liberais é renegada.

Depois de 1830 – Os 
beneditinos e outras ordens 
religiosas implantam-se de 
novo na França. 

Continua…
Hélder Gonçalves

900 milhões com que o Estado 
financia o ensino superior? 

5.segundo o relatório Educa-
tion at a Glance da OCDE, as 
famílias portuguesas são apon-
tadas como as que mais con-
tribuem para o financiamento 
do ensino superior em toda a 
União Europeia  representado 
32,2% das receitas do setor?

6. em Portugal há mais 
de 20 mil monumentos  dos 
quais  cerca de 4000 estão 
classificados? 

7. em 2015, Portugal importou 
98% dos cereais necessários  à 
alimentação dos portugueses?

8. em 1961, Portugal produziu 
1,4 milhões de toneladas de  
trigo e que  em 2013 essa 
produção foi de 1,2 milhões 
de toneladas, enquanto que a 

Mero Figurante

Espanha, no mesmo período de 
tempo,  passou de 7,5 milhões 
de toneladas para 15 milhões?

9. durante 236 anos, entre 
1776 e 2011, Portugal registou 
unicamente sete anos de 
excedentes externos na balança 
de  pagamentos  de bens e que 
se verificaram  em 1941-1943 e 
entre 2012 e 2016?

10. segundo a Emotional  Bu-
siness Academy, as palavras re-
presentam apenas 7% da comu-
nicação e que mais de 90% da 
opinião  que formamos acerca 
de alguém acontece nos primei-
ros 4 minutos  em áreas como 
a linguagem corporal, liderança 
ou deteção de mentiras?

 Se não sabia, já ficou a saber.
Nunca é tarde para aprender.
Albino Ramalho

Questões de Vida (93)
Isso é Mentira
Numa local onde o título 

é “Questões de Vida” e um 
dos artigos é “Isso é Mentira, 
à partida, não bate certo. E 
porquê? Porque a vida é a vida, 
é o que é, e a mentira não o é, é 
outra coisa, é a falsidade.

A nossa felicidade neste 
mundo, sempre relativa e 
limitada, está na escolha de 
princípios sólidos e na vivência 
coerente desses mesmos 
princípios. Creio não haver 
ninguém, seja qual for a sua fé, 
que não aceite e não acredite 
neste princípio. Por outro lado, 
esta não é a nossa morada 
permanente e, muito menos, 
definitiva. Aguardamos todos 
uma outra, essa sim, definitiva 
e muito melhor, de que esta é a 
preparação. E porque sabemos 
e acreditamos que é assim, 
tudo vale a pena fazer, aceitar 
e perder para a alcançar.

Nós não somos o que 
fazemos nem o que sabemos; 
nem o que temos nem o que 
comemos. Somos o que somos 
e o que somos está contido 
na verdade e ou mentira das 
nossas vidas.

Na vida do dia-a-dia e em 
todos os dias da nossa vida, 
todos nós influenciamos e 
somos influenciados. Por quem? 
Por tudo e por todos: familiares, 
amigos, colegas, vizinhos, 

meios de comunicação, etc. 
Mas o que mais nos afecta, e de 
que maneira, é a publicidade. 
Ela cerca-nos, toma-nos, 
inunda-nos, por todos os lados. 
Começa por nos informar, 
torna-se atraente, convence-
nos de que não seremos felizes 
sem aquele produto e não pára 
na sua insistência até nos levar 
ao acto da compra daquele 
produto.

A publicidade é uma arte 
que, por o ser, exige muitos 
conhecimentos em várias 
áreas, muito trabalho, muita 
imaginação e criatividade para 
que possa conseguir o seu 
objectivo: vender. 

E nesta sociedade que se 
diz cristã, nas suas raízes e 
nas suas vivências, mas cada 
vez mais materializada e mais 
materializante, parece tudo 
valer para poder vender. E por 
isso e por outras razões, torna-
se muitas vezes enganosa ou 
até mentirosa.

“O que se leva da vida” é o 
bem ou o mal que fizermos e 
não nenhum bem material para 
ter, comer ou beber, por mais 
importante que seja o produto 
ou o supermercado que o 
publicita, mesmo que seja por 
uma rádio que se diz católica.

Isso é Mentira.
02-02-2020,

Pe. António Belo

P a s s o  a  P a s s o . . .  ( 77)
2 0  s é c u l o s  d e  c r i s t i a n i s m o

 * No turbilhão da revolução…

Guiado pela luz de velha crença 
vai vencendo os trilhos da vida, 
sobe e logo tem uma descida
mas ele tenta equilibrar a diferença.
O tempo passa, o cenário sempre igual,
o caminho rude, a viagem insegura, 
e vê outros como ele à procura 
de um merecido lugar, sereno final.
E lá vai no seu caminhar incerto
sem deixar a marca dos seus passos;
não conhece glória, apenas fracassos
numa ribalta apagada e teatro deserto!

Eugénio Monteverde
Viana do Castelo, novembro de 2019

Irmã Maria de Jesus Veiga Torres
Era natural de Viana do 

Castelo. A  pobreza com que 
privei pelo TM e no locutório, no 
Convento de santa Teresinha e 
S. João Evangelista. Faleceu 
há pouco tempo. Era tia do 
catequista Lousinha, membro 
do Conselho Económico.

A irmã Maria de Jesus Veiga 
Torres, (Maria de Jesus das 
Dores de Cristo Crucificado, 
nome de consagrada) nasceu 
há mais de 92 anos na casa 
que foi dos Wernek(s), onde 
os seus pais habitavam na rua 
da Piedade, junto e ao lado da 
casa que foi conhecida pela 
Casa do Papagaio. Ficava-lhe 
nas traseiras a casa dos pais do 

Dr. Defensor 
Moura. Era 
s e g u n d a 
filha entre 
11 irmãos, 
de Alberto 
T e i x e i r a 
V e i g a , 
comerciante 
com estabelecimento na rua 
da Piedade (Mateus Barbosa) 
e de Rosa Meira Torres que, 
para além dos seus afazeres 
domésticos, ajudava o marido 
e era cuidadora da Capela das 
Almas.

Esta irmã viveu a 
espiritualidade carmelita 
descalça, sempre preocupada 

com as coisas do mundo e 
da família, mas recolhida em 
oração e em trabalhos, mesmo 
para esta Paróquia de Nª Sª de 
Fátima. 

Aos olhos do mundo, uma 
vida assim é um fracasso mas, 
aos olhos da fé, este foi o 
caminho que a fez ser feliz e a 
todos os que acreditavam nela 
e na comunidade do Carmelo.

É um caminho, uma vocação 
para qualquer jovem deste 
mundo, em que o material  
sufoca com tudo menos com 
os valores espirituais. Jovens, 
não deixeis fechar o Carmelo 
de Viana...Ali há também um 
caminho para a felicidade.

Faça a sua oferta! … 
Seja solidário connosco!... 

Trata-se de uma causa justa e nobre.Dirija-se 
ao Cartório. Escreva-nos. Peça recibo para dedução no IRS.

Pode depositar em qualquer Caixa Gral de Depósitos à ordem da 
Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora de Fátima com o 

IBAN/NIB: CGD-PT50  003507510000630373043
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No dia 12 de dezembro fale-
ceu José Francisco 
Alves de Brito, era 
filho de José Alves 
de Brito Júnior  e Do-
mimgas dos Reis da 
Cunha Machado. Era viúvo de 
Julieta de Castro Feijó.

Faleceu a 23 de dezembro, 
Maria Beatriz da Lage Pires 
Viana Afonso. Era fi-
lha de António Pedro 
de Alcântara Pires 
Viana e de Rosa Pe-
reira da Lage. Estava 
viúva de Fernando 
Augusto Pinto Afonso.

No dia 25 de dezembro fa-
leceu Margarida da 
Conceição Ramos 
da Silva Brochado, 
filha de Joaquim Do-
mingos Cardoso da 
Silva e de Elvira dos 
Santos Ramos. Estava viúva 
de Armando César de Mene-
zes da Costa Brochado.

No dia 25 de dezembro fa-
leceu Maria Emília Teixeira 
de Oliveira, filha de 
Justino de Oliveira e 
de Zulmira Teixeira. 
Estava viúva de Ben-
jamim Ferreira Rodri-
gues.

No dia 28 de dezembro fa-
leceu Rosa Pires Loureiro 

era filha de José Pi-
res Loureiro e Pal-
mira Pires do Rego. 
Estava casada com 
Manuel da Costa 
Morais.

No dia 11 de Janeiro faleceu 
Maria Eunice de Fa-
ria Soares. Filha de 
Honório de Almeida 
Soares e de Ermelin-
da de Almeida Soa-
res, estava viúva de 
José Pires Gonçalves. Deixa 
filhos e netos.

No dia 12 de Janeiro faleceu 
Domingas Paren-
te Moreira e Espe-
rança, filha de Félix 
Moreira e de Maria 
Rosa Parente. Dei-
xou Armindo da Cos-
ta Esperança viúvo.

No dia 12 de janeiro faleceu 
Elvira dos Santos Ramos, 
filha de António José 
Ramos e Margari-
da Brigas Machado.  
Estava viúva de Joa-
quim Domingos Car-
doso da Silva.

Faleceu Luís Pin-
to Rego no dia 17 
de janeiro. Era filho 
de João Rodrigues 
do Rego e de Rosa 
da Rocha Pinto, dei-

 Em dor   

Pela Comunidade

xa Maria  Amélia Cantão Pinto 
Rego viúva.

Faleceu Manuel 
Rodrigues Martins, 
no dia 19 de janeiro. 
Era filho de António 
Martins e de Maria Rodrigues, 
estava viúvo de Rosalina 
Campos Peixoto.

No dia 25 de Janeiro fale-
ceu Dionísio Ca-
simiro Barbosa 
Ferreira, filho de 
Casimiro Barbosa 
Ferreira e Maria de 
Lurdes Martins Car-
neiro. era viúvo de 
Humberta de Barros da Con-
ceição Barbosa Ferreira.

Faleceu no dia 2 de feverei-
ro Américo Manuel 
da Costa Peixoto. 
Era filho de Américo 
da Cunha Peixoto 
e de Maria da Silva 
Costa Peixoto. Dei-
xa a Albertina Dias da Cos-
ta Figueiredo Peixoto viúva. 
No dia 10 de fevereiro faleceu 
Maria Eduarda dos Santos 
Rodrigues. Filha de 
António Augusto e de 
Georgina dos San-
tos Rodrigues. esta-
va viúva de António 
da Assunção Moura. 
Deixa três filho, e netos.

com o gado), juntamente com 
um palavrão, exclamava: me-
tes-me a alma no inferno! Não 
era grave. Grave, muito grave, 
eram os sermões de prepara-
ção para o “confesso”: quem 
não confessasse, com todas as 
circunstâncias, os pecados mor-
tais e morresse nessa situação, 
ia direitinho para o Inferno. A 
alma caía num lago de fogo, ati-
çado por uma multidão de dia-
bos feios e maus e nunca mais 
de lá saía. O relógio infernal re-
petia “sempre, nunca”: aqui en-
traste, aqui ficas e daqui nunca 
sairás!

O inferno era eterno, mais 
eterno que o infinito amor de 
Deus que nada podia fazer con-
tra essa Instituição. O diabo ti-
nha vencido o Anjo da Guarda e 
o próprio Deus.

Para as pessoas de bom 
senso, não havia lenha para 
tanta eternidade nem alma que 
aguentasse tanto fogo! Um bom 
caminho para a descrença: um 
deus que fabrica tais enormida-
des é inacreditável.

O Limbo, nem triste nem ale-
gre, para onde iam as crianças 
que morriam sem baptismo, era 
o além mais povoado, não pas-
sava de um eterno aborrecimen-
to. Bento XVI encerrou-o sem 
protestos.

2. Voltei a ler as Memórias 
da Lúcia de Jesus. O que diz 
acerca do inferno não excede o 
que também eu ouvi em crian-
ça: «Nossa Senhora mostrou-
nos um grande mar de fogo que 
parecia estar debaixo da terra. 
Mergulhados em esse fogo os 
demónios e as almas, como se 
fossem brasas transparentes e 
negras, ou bronzeadas com for-
ma humana, que flutuavam no 
incêndio, levadas pelas chamas 
que delas mesmas saiam, jun-
tamente com nuvens de fumo, 
caindo para todos os lados, 
semelhante ao cair das faúlhas 
em os grandes incêndios, sem 
peso nem equilíbrio, entre gritos 
e gemidos de dor e desespero 
que horrorizava e fazia estre-
mecer de pavor. Os demónios 
distinguiam-se por formas hor-
ríveis e asquerosas de animais 
espantosos e desconhecidos, 
mas transparentes e negros»[i]. 
Como sugestão para um filme 
de terror, não está nada mal. 
Diz a Lúcia que a Jacinta per-
guntava: «porque é que Nossa 
Senhora não mostra o inferno 
aos pecadores? (…) Às vezes 
perguntava ainda. Que pecados 
são os que essa gente faz para 
ir para o inferno? Não sei, talvez 
o pecado de não ir à Missa ao 
Domingo, de roubar, de dizer pa-
lavras feias, rogar pragas, jurar. 
E só assim por uma palavra vão 
para o inferno? Pois! É pecado. 
Que lhes custava estar calados 
e ir à Missa? Que pena que eu 
tenho dos pecadores, se eu pu-
desse mostrar-lhes o inferno!»[ii]

Passando da Terceira para a 
Quarta memória, há revelações 
curiosas. “Então Nossa Senho-
ra disse-nos: não tenhais medo, 
eu não vos faço mal. De onde é 
vossemecê? Sou do Céu. E que 

é que vossemecê me quer? lhe 
perguntei. Vim para vos pedir 
que venhais aqui seis meses se-
guidos, no dia 13 a esta mesma 
hora, depois direi quem sou e o 
que quero. Depois voltarei aqui 
uma sétima vez. E eu, também 
vou para o Céu? Sim, vais. E a 
Jacinta? Também. E o Francis-
co? Também, mas tem que re-
zar muitos terços.

«Lembrei-me então de per-
guntar por duas raparigas que 
tinham morrido há pouco, eram 
minhas amigas e estavam em 
minha casa a aprender a tece-
deiras com minha Irmã mais ve-
lha.

« A Maria das Neves já está no 
Céu? Sim, está. Parece-me que 
devia ter uns 16 anos. E a Amé-
lia? Estará no purgatório até ao 
fim do mundo. Parece-me que 
devia ter 18 a 20 anos. Quereis 
oferecer-vos a Deus para supor-
tar todos os sofrimentos que Ele 
quiser enviar-vos, em acto de 
reparação pelos pecados com 
que Ele é ofendido, e de súplica 
pela conversão dos pecadores? 
Sim, queremos. Ides, pois, ter 
muito que sofrer, mas a graça 
de Deus será o vosso confor-
to»[iii].

3. Nossa Senhora mostrou 
que era uma pessoa muito or-
ganizada e pouco supersticiosa 
com o dia 13. Estou um bocado 
desapontado com a pouca origi-
nalidade das suas revelações e 
pedidos. Por tudo o que li, pare-
ce-me que os Pastorinhos leva-
ram para os locais do seu pasto-
reio o que rezavam em família, 
o que aprendiam no catecismo 
e nas pregações. Deviam ser 
crianças bastante impressioná-
veis. A revelação mais extraordi-
nária é, também, a mais incrível: 
não bastando à Amélia ter sido 
violada, vir de Nossa Senhora a 
afirmação de que ficaria no Pur-
gatório “até ao fim do mundo”, é 
de mais. Isso não se faz!

A edição crítica das Memórias 
de Lúcia de Jesus, as investiga-
ções históricas já realizadas e 
em curso, vão oferecer um pano-
rama da vida e religiosidade da 
freguesia de Fátima que irão ate-
nuando os delírios acerca des-
tes fenómenos nomeados como 
aparições ou como visões.

Pela  Diocese
*Dia 28  De Dezembro a Igre-

ja da Sagrada Família encheu-
se para o concerto da Banda 
da Associação Musical de Vila 
Nova de Anha organização de 
Francisco Lima, o seu maestro.

*O cansaço de estar à mesa, 
a altura de levantar da mesa, na 
altura das despedidas e na re-
feição de 4 dos voluntários. Foi 
com inscrições de cerca de 60 
utentes, mas faltaram mais de 
uma dezena... Agora em melho-
res condições.

*Realizou-ze - Oração com 
Cânticos Taizé às  21.30h na 
Igreja Paroquial Santa Marta.

*1 de janeiro – Dia de Santa 
Maria Mãe de Deus Dia Mun-
dial da Paz. As Missas foram 
às horas normais de domin-
go. Só não houve a missa às 
8.00H na Capela Senhora das 
Necessidades. 

*Catequese-Como começa-
mos mais tarde por causa dos 
acabamentos das salas a cate-
quese o 2º Período teve início 
nos dias 4 e 5 de janeiro. Ainda 
precisamos de mais 4 salas de 
catequese novas.

*WORTEN - O Centro Social 
agradece a todos os que ge-
nerosamente participaram no 
trabalho da Worten. Nos 76 ho-
rários participaram mais de 150 
voluntários cobrindo cerca de 
608 horas. Obrigado a todos.

*Realizou-se a festa da Espe-
rança do 5º ano.

*Dia da Palavra de Deus e da 
Bíblia criado pelo Papa Francis-
co: Domingo da Palavra. Quem 
trouxe a sua Bíblia? Quem qui-
sesse no fim da missa podia 
levar uma Bíblia (Evangelhos e 
Salmos)… 

*RIFAS – Houve rifas à venda 
e cada catequista tinha 5 bilhe-
tes para vender a favor de mais 
salas da catequese.

*JANEIRAS, no dia 7 de Ja-
neiro, na Igreja da Sagrada Fa-
mília das 21H às 23H.Organiza-
ção da Associação Cultural dos 
Capitães de Abril. 

*MISSAS - É altura de marcar 
as missas que prevê para este 
ano de 2020. Faça-o por favor 
quanto antes.

*Realizou-se no dia 2 de fe-
vereiro APRESENTAÇÃO DO 
SENHOR. FESTA DA LUZ, mais 
conhecida pelo povo pela festa 
da Senhora das Candeias.

*2 de fevereiro-Dia da Univer-
sidade Católica 

*11 de fevereiro - Dia Mundial 
do Doente.

*Acólitos – No dia 15 de feve-
reiro realizou-se das 9H às 18H 
no Centro Paulo VI encontro de 
formação e recolecção espiritual 
para preparar a Quaresma. 

*Missas à sexta-feira – Uma 
vez que não se justifica a missa 
à sexta-feira na Igreja da Sagra-
da Família por reduzido núme-
ro de participantes, não haverá 
missa à sexta-feira à tarde.

*MENSAGEIROS DE FÁ-
TIMA - No primeiro sábado  
de cada mês, às 10 horas, as 
crianças reencaminham-se 
crianças à celebração do terço 
e celebração especial sobre 
a mensagem de Fátima. Tam-
bém isso ajuda a catequese. Às 
15.00h também o terço à Ima-
culada para pessoas que espe-
ram pela missa e até os pais, 
ou outros familiares que espe-
ram pelas crianças que estão 
em catequese.

Ciclo de Conferências
O Departamento da Pastoral 

da Saúde da Diocese de Viana 
do Castelo e o Centro de Estudos 
de Bioética começaram no dia 25 
de janeiro, sábado, um Ciclo de 
Conferências com o mote “Dar Vida 
ao Tempo e dar Tempo à Vida”.

O primeiro encontro teve como 
convidada Ana Sofia Carvalho, 
do Instituto de Bioética da Uni-
versidade Católica Portuguesa. A 
conferência decorreu, no auditório 
da Escola Superior de Teologia e 
Ciências Humanas (Rua da Ban-
deira, 117/131), abordou a eutaná-
sia e defesa do doente em fim de 
vida. “Não é legítimo a um país que 
não consegue tratar as pessoas de 
uma forma digna em fim de vida 
considerar a opção de as  matar, 
ou deixar que elas peçam a morte. 

Formação e reflexão espiritual 

para o Clero
Cerca de sacerdotes da 

Diocese de Viana do Castelo que 
participaram nas jornadas de 
formação do clero.

Tendo em vista a Quaresma
Para que os acólitos da Diocese 

possam preparar melhor a vivência 
da Quaresma que se aproxima, 
estará em Viana do Castelo o 
Cónego Francisco Couto, Reitor 
do Santuário de Vila Viçosa, que 
orientou um dia de espiritualidade. 

Sacerdotes homenageados
Cerca de 300 fiéis agradecem ao 

padre, que Santa Leocádia rejeita, 
a obra e empregos que criou em 
Subportela e Deão. A organização 
da homenagem ao padre Adão 
Lima explicou que a comunidade 
paroquial decidiu “unir-se para 
celebrar e agradecer ao padre Adão 
Lima pelos 17 anos como pároco” 

em que, além da “obra distinta” 
que “ergueu” naquela zona, criou 
“emprego a 58 pessoas”. 

Também no dia Cidade,20 de 
Janeiro o Monsenhor Vilar, da 
Meadela  recebeu do Município o 
diploma de Cidadão de Honra.

Vida Consagrada
No âmbito da Semana da Vida 

Consagrada, D. António Couto, 
Bispo de Lamego, realizou uma 
conferência, no Instituto Católico 
de Viana do Castelo, que foi muito 
concorrido e útil!

Curso de liturgia Conforme o 
costume e com mais de 600 parti-
cipantes. No último dia D. Anacleto 
Oliveira celebrou a Eucaristia e ins-
tituiu Ministros Ext. da Comunhão 
e incentivou novos ministros ex-
traordinários da Comunhão a ir ao 
encontro de quem sofre «drama da 
solidão».
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Outro dia li num jornal dos nossos 
órgãos de comunicação social que 
um sacerdote deixou de exercer o 
seu ministério e, agora casado, vive 
a felicidade.

Ora a felicidade vem de casar 
ou deixar de casar? Há tanta gente 
solteira por opção, homens e mu-
lheres, que são tão felizes como os 
que se encontram bem casados.

Há os que fazem opção pelo ce-
libato e são tão ou mais felizes que 
muitos casados.

A Felicidade não está no ter, mas 
no ser. E o ser tem de ser estável, 
duradouro, com satisfação, equi-
líbrio físico e psíquico. É um estar 
bem consigo mesmo e com os ou-
tros. É Amar e Amar é estar ao ser-
viço dos que mais precisam e dos 
que menos precisam. Este Amor é 
abrangente e faz transformar os so-
frimentos e as inquietudes em emo-
ções ou sentimentos que vão desde 
o contentamento até à alegria forte, 
intensa, vivida com júbilo. A Felici-
dade é um bem-estar espiritual, a 
paz interior…

Não há nada que faça feliz a hu-
manidade porque a felicidade é um 
caminho para lá chegar. A felicida-
de, a humanidade só a encontrará 
quando a nossa natureza chegar ao 
limite da sua vida neste mundo para 
continuar no Além, na vida do Eter-
no, do Absoluto, do Transcendente, 
do Criador…

Só é feliz quem encontrar a ale-
gria na alegria dos outros ou fizer 
feliz alguém que sofre. A alegria de 
fazer o bem, é o grande e único ca-
minho para a felicidade verdadeira 

quando a sentirmos com o coração 
de um Deus feito Homem.

Cada dia que passa é um cami-
nho de felicidade, é uma vida intei-
ra. Cada passo que damos nunca 
será inútil se temos a certeza de 
que agimos à procura da mesma, 
isto é, do Amor. A Felicidade não é 
do que “temos nos bolsos”, mas do 
que temos no coração, nas nossas 
cabeças, tenham mais ou menos 
cabelos a cobri-la.

Não creio que a felicidade depen-
da só do casamento.Depende do 
que está no nosso cérebro adulto e 
maduro porque senão pode ser um 
fogo-de-vistas.

Caso contrário, somos mais des-
perdícios da nossa vida egoísta, in-
dividualista, materialista e que foge 
à realidade, ao suficiente e perde-
mos a felicidade, esse sentimento 
simples que deixamos perder sem 
nos apercebermos. Só depois, se 
tivermos a desilusão de uma felici-
dade mal vivida porque não nos en-
tregarmos com amor e gratidão pelo 
dom que dia a dia nos é dado não é 
dado por Deus.

Voltando ao que me levou a es-
crever este arrazoado de coisas, de 
princípios pelos quais, eu penso, 
que a felicidade tem que passar. 
Não podemos dizer que por mudan-
ça de estado de vida se é feliz. Feliz 
é aquele que sabe sentir-se bem 
com o pouco ou o muito, gozando 
muito o pouco que temos e dizendo 
Bom-dia em cada nova manhã.

Ouve-se dizer que é bom rir e 
passar tempo a rir para a vida; não 
é porque o rir venha trazer por si 
a felicidade, mas porque a alegria 
com mais ou menos riso é um cami-
nho para a felicidade.

Às vezes a gente procura uma 
coisa longe quando ela está nas 
nossas mãos.

Para Mahatma Gandhi a Alegria 
está na luta, no sofrimento envolvi-
do, mais que na vitória propriamen-
te dita.

Mas como é que alguém reconhe-
ce a alegria se nunca passou pela 
tristeza?

Está a Felicidade naquilo que é o 
Amor que faz comunhão pelo res-
peito, solidariedade, partilha, com-
promisso, compreensão, tolerância, 
liberdade, perdão e seriedade para 
com o outro e, ou com os outros.

Seja feliz de modo a que não pre-
cise de mudar de rotina porque os 
outros o pressionam, mas simples-
mente viva de acordo com o seu 
modo de viver.

A minha alegria é fazer feliz quem 
se encontra triste, ou sofrer com 
quem sofre. Habituamo-nos a “arru-
mar os nossos cabelos: porque não 
o coração? Todos os dias…

O Segredo da nossa felicidade 
não está em procurar “as borbole-
tas mas cuidar do jardim para que 
as borboletas venham” até nós.

Provará, por si, porque todos os 
conselhos podem falhar. A verda-
deira e autêntica felicidade, sem-
pre com um objectivo muito claro, 
encontrar-se-á  fazendo cada dia o 
bem e sentindo o dever cumprido 
tornar-se-á cada dia alegre e feliz.

Não esqueça que a Felicidade é 
algo que tem de fazer, servir algo 
que precisa e algo que esperar 
como dizia Aristóteles.

Isto é ser cristão! Se a felicidade 
de um amigo nos deleita, enrique-
cemos. Não nos vai tirar nada, caso 
contrário, essa amizade não existe, 
é falsa, e se, aos olhos dos homens 
podemos enganar os outros, não en-
ganaremos aos olhos de Deus Pai.

A. C.

Tinha nascido uma menina!A Felicidade
Madre Maria da Conceição
Não foi a estrela do Oriente, 

mas com sabor a festa do dia 
seguinte, pois era véspera 
da Imaculada Conceição, um 
dia negro com muitas nuvens 
sobre Braga. Nesse dia 7 
nasceu uma menina, entre onze 

irmãos,dum casal rico, nobre. 
Como se aproximava o dia 8, 
o dia da Imaculada Conceição, 
adivinhava-se próxima a festa 
da Imaculada.

No dia 7 toda a família também 
sentiu festa no coração, à volta 
de um berço bem rico onde 
já crescia a menina Maria da 
Conceição, que veio a ser 
batizada no dia 15 daquele mês 
de dezembro.

No entanto, sem se esperar, 
embora fosse a Maria da 
Conceição muito virtuosa e 
piedosa, aliás, segundo os 
bons exemplos da família, com 
22 anos voou para o Carmelo 
de S. José, no Porto. Fez o 
noviciado em 14 de agosto de 
1831, levando-a a assumir e a 
fazer profissão solene dos três 
votos: obediência, pobreza e 
castidade.

Veio depois parar ao Carmelo 
do Convento de Jesus Maria 
José, de Viana Castelo, em 11 
de julho de 1833. O título de 
Madre Maria da Conceição não 
foi usado por ela, mas apareceu 
a título póstumo devido à sua 
vida conventual exemplar.

Ocupou no Carmelo lugares 
humildes e secundários, prefe-
rindo a sombra e o anonimato, 
no silêncio e recolhimento, na 
penitência, na caridade, na ora-
ção, mas sobretudo distinguia-
se pela obediência. Tocava 
órgão mas não cantava por ter 
fraca voz, só baixinho para não 
destoar.

A Irmã, a Madre Maria da 
Conceição, faleceu em 19 de 
Março de 1888, tendo o funeral 
decorrido pelo caminho do lado 
poente encostado à Igreja e à 
muralha da quinta e que subia 
até ao caminho que ligava ao 
cemitério.

Conhecida pela  Madre Maria 
da Conceição, freirinha de 
Viana que deu testemunho de 
vocação a rezar...

A Espiritualidade Carmelita 
Descalça nasceu pelos frades 
do Convento do Carmo no séc. 
XVII e depois veio em 1782 o 
lado feminino, o Carmelo do 
Desterro Jesus Maria José, 
onde hoje está sediada a 

Paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima desde 1967, fundado 
pelo Cónego e Jubilado de 
Letras da Universidade de 
Coimbra, vianense António 
Correia Seixas.

A propósito do que postei 
sobre a venerável Madre Maria 
da Conceição conheço apenas 
dois livros, um de 1958 e outro 
mais completo de 1981 e 
reeditado em 1984.

Há um mês faleceu a 
vianense prioresa do Carmelo 
de Viana com 92 anos.

É preciso testemunhar esta 
espiritualidade para que o 
Carmelo de Viana não feche, 
pois no meio desta turbulência 
de tudo ser relativo, o Carmelo 
é um ponto de referência para 
muitos vianenses para não falar 
da Madre Maria da Conceição 
que no Carmelo se santificou e 
faz correr muita gente ao seu 
mausoléu no Cemitério.

Para ir ao encontro de mais 
informação dos Carmelos de 
Viana é consultar o livro que 
editamos “Bandeira da Vitória” 
esgotado nesta Paróquia, mas 
é possível que ainda exista no 
Carmelo para venda, ou em 
algum lugar, da autoria dum 
senhor Padre do Espírito Santo.

Em Viana nunca se falou de 
outra coisa se não da Madre 
Maria da Conceição. O odor de 
santidade à sua morte foi tanto 
que logo percorreu por todos 
os lados e a sua cela, ao fim de 
um ano, ainda tinha o mesmo 
odor preservado. Quando vim 
para esta paróquia o Lar de 
Santa Teresa recebia correio 
de longe agradecendo graças e 
mandando ex-votos.

Uma vez o Lar entregou-
me a mim que o fiz chegar ao 
Carmelo.

Desde 19 de março de 1888 
que a sua cela de carmelita era 
guardada como relíquia, pois 
foi dali que a “freirinha” partiu 
para a eternidade.

O seu mausoléu, foi construído 
pela Câmara com esmolas que 
se recebiam na capela com os 
armários cheios de ex-votos de 
todas as espécies. 

O primeiro livro a aparecer 
foi em 1908, em Setembro. De 
Espanha veio o Vice-Postulador. 
Aqui apareceu o primeiro livro?!  
O R. P. Miguel, da Sagrada 
Família, Vice-postulador, vindo 

de entre os frades espanhóis 
e ainda encontrou suas 
contemporâneas, embora o 
Convento já não fosse o original. 
Encontrou as 6 meninas do 
coro.

Foram estas que cederam a 
preciosa fonte desta biografia e 
o livro da Fundação e memórias 
do Convento.

Ainda se encontrou uma 
memória escrita, bastante 
extensa e pormenorizada, e 
mais 2 cadernos escritos à 
mão em pequenos cadernos 
de 23 linhas das mãos de uma 
religiosa que faleceu em Braga 
em 1918.

O Pe. Miguel, da Sagrada 
Família com a sua chancela 
de Vice- postulador para as 
causas dos Santos, para a sua 
Beatificação e canonização 
assinou e chancelou os factos 
recolhidos.

Com a revolução espanhola 
houve algumas turbulências, 
mas uma memória se salva de 
um incêndio.

Ultimamente aparecem mais 
memórias escritas pelo Rev. 
Pe. José Luís Zamith.

Perante o exemplo da Madre 
Maria da Conceição, não 
podemos ter mais exemplos, 
assim assinou em 24 novembro 
de 1952, o Vice-postulador.

Em Maio de 1953 a Câmara 
de Viana entregou à Ordem do 
Carmelo, em solene e público 
acto, o Mausoléu e a capela do 
Cemitério.

Ficaram incólumes das tropas 
francesas comandadas por 
Napoleão. A rua das Trincheiras 

daí tem o nome. Quando 
comecei a andar por aqui como 
pároco as pessoas de provecta 
idade contavam que uma das 
meninas do coro, caindo ao 
chão duma escada toda podre 
de madeira que subia à Torre, 
nada sofreu. Atribuíram, na 
altura, a um milagre da Madre 
Teresa da Conceição.

Quando acabaram as 
meninas do Coro, que muita 
gente da Bandeira conheceu 
ou participou nos seus 
funerais, encerrou o convento.

1ª Foto é da Madre Maria 
da Conceição; 2ª Foto janela 
do quarto onde viveu; 3ª foto 
exvotos na capela cemitério.


