
Os verdadeiros sábios assumem-se pequenos
Abundam os mestres, os sábios, os diplomados, orgulhosos dos seus 
«canudos» É assim na sociedade e mesmo na Igreja. Ao dizê-lo, con-
fronto-me comigo mesmo e reconheço que, só quando me situo a mim 
próprio neste grupo, me vem a legitimidade de falar e aceitar que é 
bem mais fácil falar das situações com que nos defrontamos do que 
envolver-se na sua transformação. Afinal, foi este o caminho seguido e 
proposto por Jesus: «convertei-vos». E até nem é difícil reconhecer que 
temos as melhores soluções... para os outros. Mas sem as testarmos em 

nós próprios.
O Mestre Jesus aparece-nos na liturgia de 
hoje a louvar o Pai por aqueles que o ro-
deiam, os pobres e os pequenos, os úni- 
cos que O entendem e O acompanham no 
«sondar» os desígnios do Pai. São os dis-
cípulos que «deixaram tudo» para O seguir. 

Esses encontram-se «no caminho» da verdadeira sabedoria, a do coração 
aberto e humilde, leve e audaz para  os grandes voos, porque habitados 
pelo Espírito. 
A alegria e paz dos «pequeninos» contrasta com o orgulho dos «sábios e 
grandes do mundo», habitados pela «carne» que escraviza e leva à morte. 
Paulo sabe bem do que fala quando insiste em «viver segundo o Espírito» 
e não «segundo a carne». 
Nunca foi fácil passar do superficial ao mais profundo para «entender» a 
«verdade das coisas». Não é fácil, hoje, a proposta do caminho apresenta-
do por Jesus, diante de tantos e tão diversos caminhos de felicidade bara-
ta e sem esforço. Como nunca foi fácil: nem para os judeus com quem 
Cristo Se confrontou constantemente, nem para aqueles que se esforçam 
por viver como discípulos. A Humanidade - cada um de nós, afinal - tem 
as asas do sonho demasiado presas à terra. E é penoso o caminho da 
libertação. Foi-o sempre. Mesmo para os profetas incompreendidos mas 
audazes que, à semelhança de Zacarias (último quartel do séc. IV a. C. ) 
anunciam um Rei novo, de paz duradoura para todos, sem o poder bélico 
dos impérios e exércitos do seu tempo. Ele vem montado num jumento 
e foi assim que se deu a sua entrada triunfal em Jerusalém. Um dia, de 
braços abertos na cruz, mostrará ao mundo todo o poder que verdadei-
ramente salva e transforma. 
Jesus é o único que nos pode repetir o convite, a nós, os «cansados e 
oprimidos» no nosso quotidiano a aproximar-nos dele, onde encontra-
remos o desejado e necessário descanso. Quando o experimentamos, 
passamos a reconhecer como «tempo perdido» as «margens» que percor-
remos longe dele. 
Impõe-se então uma questão pessoal e comunitária: Como recuperar a 

«leveza» da carga com que 
se apresenta o seguimento 
de Jesus hoje? que fizemos 
nós, Igreja, para que Jesus 
fique de lado, na nossa 
cultura, qual desconhecido 
e arrumado no canto da 
história?

O Prior - P. Abílio Cardoso
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U M  O L H A R  O U T R O
Comprovando que a Idade Média não foi uma «idade das trevas», o autor de 
Falso Testimonio, passa em revista o progresso tecológico, o progresso moral 
e o progresso na cultura superior. Aborda, depois, o «mito do Renascimento» e 
o do «Iluminismo laico».
«Os romanos utilizaram pouco a água e o vento como fontes de energia e pre-
feriram o trabalho manual dos escravos», mas já no século IX a maior parte das 
quintas situadas ao longo do Sena em Paris possuía já moinhos de água, a maioria 
deles em propriedades da Igreja. O mesmo acontecia em Inglaterra. Foi com eles 
que se começou a fabricar tecidos de lã. Vêm desse tempo as represas».
 O aproveitamento do vento fez avançar o que já se conseguia com os moinhos 
de água, tão numerosos que chegava a haver litígios «porque mutuamente  
se bloqueavam o vento que devia mover os seus moinhos». Reportemo-nos 
aos territórios da Bélgica e da Holanda e mesmo em muitos outros países da 
Europa. 
Na agricultura o progresso foi enorme: vêm da Idade Média o sistema de rota-
ção trienal das culturas - em que uma terça parte do terreno não se semeava, 
mas se lavrava, para cuidar da terra - a invenção do arado e até a substituição 
dos bois por cavalos. Nos mosteiros iniciou-se a reproducção selectiva das 
plantas permitindo colheitas mais abundantes e resistentes.
No campo da guerra, muito se evoluiu com a cavalaria e com os barcos veleiros 
providos de canhões.
Quanto ao progresso moral, olhemos para as sociedades clássicas que eram 
todas esclavagistas. «No meio deste esclavagismo universal, só uma civilização 
rejeitou a escravatura dos seres humanos: o cristianismo. E fê-lo por duas 
vezes. (...)A primeira vez que, de facto, a escravatura foi suprimida em todo o 
mundo não foi durante o Renascimento ou o Iluminismo, mas durante a Idade 
Média.  E foram importantes líderes da Igreja que tomaram a decisão e outorga-
ram os sacramentos - excepto o da ordenação sacerdotal - a todos os escravos». 
Também os matrimónios mistos - geralmenmte de varões livres com com mu-
lheres escravas - já eram em número considerável no século VII, apesar de 
ilegais em muitas partes da Europa.
E o progresso na cultura superior? No campo da música, «os romanos e os 
gregos cantavam e tocavam música monofónica... foram músicos medievais 
que inventaram a polifonia», como o comprova um tratado musical do século 
X, altura em que começou também a usar-se um sistema de notação musical.
No campo das artes, o estilo românico, iniciado no século XI com obras com-
pletamente diferentes das que os romanos tinham feito, foi assim classificado 
por professores do século XIX, que «sabiam» que a Europa só se recuperaria da 
Idade das Trevas voltando à cultura romana. Mas, de facto, a arquitectura, a 
escultura e a pintura românicas foram bem originais e o berço do estilo gótico, 
que se lhe seguiu, e que os «iluminados» do Renascimento não valorizaram. 
Basta analisar a obra de Jan van Eyck para se perceber que as grandes obras de 
pintura não começaram com o renascimento italiano.
No campo da literatura, devemos lembrar que Voltaire escreveu em francês, 
Gibbon em inglês, Cervantes em espanhol e Maquiavel e Da Vinci em italiano. 
Mas a verdade é que estas línguas adquiriram forma literária graças ao esforço 
de gigantes medievais, como Dante ou os autores anónimos das cantigas, e 
dos monges que, a partir do séc. X, se dedicaram a escrever vidas de santos.
Foi na Idade Média que surgiram as universidades, à volta das catedrais, com 
professores conhecidos como «escolásticos», dedicados a todos os conheci-
mentos. A meados do século XII, a de Paris (nela ensinaram S. Alberto Magno e 
S. Tomás de Aquino) e a de Bolonha. Pelo ano 1200 a de Oxford e Cambridge. 
Nelas, já havia, pelo século XII, uma grande população estudantil, na ordem 
dos 1500 e 2000.
No campo da ciência, falam os «sábios» do renascimento que a «revolução 
científica» se produziu no século XVI com Nicolau Copérnico. Mas tal revolução 
não passou de uma evolução do que já vinha de trás, dizem especialistas na 
história da ciência. Diz o eminente medievalista Warren Hollister (1930-1997): 
«Na minha opinião todo aquele que disser que a época que presenciou a cons-
trução da catedral de Chartres e o nascimento do parlamento e da universi-
dade foi uma «idade das trevas» deve ser um atrasado mental ou, no melhor 
dos casos, um ignorante profundo, a fundo». Ou poderia tratar-se apenas de 
anticatólicos intransigentes». 
«A base verdadeiramente fundamental do auge do ocidente foi uma extraordi-
nária fé na razão e no progresso, e esta fé teve a sua origem no cristianismo».

O Prior - P. Abílio Cardoso
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“Podes cortar todas as 
flores mas não podes 
impedir a Primavera de 
aparecer.” 

Pablo Neruda

«Vem e vê, a alegria de ser EMRC», é o mote 
que é um convite, um desafio e um incentivo 
para as matrículas que também vão começar 
nos próximos dias.
Fala o bispo de Aveiro: “Os que estão matri- 
culados continuem, os que não estavam não 
tenham medo, sejam corajosos; Esta discipli-
na vale a pena e ajuda-vos também a crescer 
como seres humanos, seres em serviço, e seres 
em amor aos outros para construirmos um 
mundo melhor”.
De Braga vem também o mesmo convite: «Es-
tão a decorrer as matrículas nas escolas públi-
cas para o ano letivo de 2020/2021. Os pais 
dos alunos, e os alunos, têm a possibilidade 
de inscrição na disciplina de EMRC (Educação 
Moral e Religiosa Católica), que é de oferta 
obrigatória e de escolha livre em todas as es-
colas do Estado. A disciplina de EMRC (edu-
cação Moral e Religiosa Católica), no curricu-
lum escolar, não se confunde com a catequese 
paroquial nem concorre com ela. 
Esta disciplina, assegurada pela Igreja Católica, 
oferece aos alunos, em contexto escolar, uma 
“sabedoria de vida”, aberta à transcendência e 
mobilizadora dos valores do humanismo cristão. 
(...) Na inscrição online, tanto para o ensino 
básico como para o secundário, os encarregados 
de educação encontram onde assinalar a opção 
de “EMR”, devendo, posteriormente, informar 
a escola, sobre qual a confissão religiosa pre-
tendida (neste caso, católica). Os alunos com 
idade igual ou superior a 16 anos, que queiram 
frequentar a Disciplina de EMRC, têm obriga-
toriamente de informar a escola da sua escolha, 
logo depois de publicadas as listas de turmas. 
A exigência destes procedimentos posteriores 
ao ato de matrícula é nova e pode-nos apanhar 
“distraídos”. Não percamos “na secretaria” esta 
luta que travamos todos os dias, no ambiente 
escolar, por oferecer um contributo sábio, para 
a construção de um projeto de vida integral e 
com sentido.
«Dá-me pena ao ouvir 
proclamar: “Queremos 
uma Igreja profética”. 
Muito bem! E que fazes 
para que a Igreja seja 
profética? Servem vidas 
que manifestam o mi-
lagre do amor de Deus. 
Não potência, mas coerência; não palavras, mas 
oração; não proclamações, mas serviço.» Foi com 
estas palavras que o papa vincou (...) que ser-se 
profeta é mais do que apregoar palavras – aliás, 
muitas vezes devem ser omitidas, em favor de 
atos concretos. «Queres uma Igreja profética? 
Começa a servir, e não digas nada. Não teoria, 
mas testemunho. Precisamos não de ser ricos, 
mas de amar os pobres; não de ganhar para nós, 
mas de nos gastarmos pelos outros.»

Senhor Jesus,
Dá-me um coração puro e transparente
Como uma nascente,
Como uma semente,
E ensina-me a ser simples e leve
Como aquele pássaro que do céu desce,
Reza, canta, come e agradece.

António Couto

DOIS BRAçOS ABERtOS, 
EM VEz DE uM DEDO ACuSADOR

O que me encanta é Jesus que se maravilha com o 
Pai. Uma coisa belíssima: o Mestre de Nazaré sur-
preende-se por um Deus sempre mais fantasioso e 
inventivo aos seus olhos, que surpreende todos, até 
o seu Filho.
O que aconteceu? O Evangelho tinha acabado de 
referir um período de insucessos e problemas: João 
Batista é preso, Jesus é contestado abertamente por 
representantes do templo, as povoações em redor do 
largo, após a primeira onda de entusiasmo e de mi-
lagres, afastaram-se.
E eis que, naquele ambiente de derrota, abre-se di-
ante de Jesus uma brecha inesperada, uma revira-
volta repentina que o enche de alegria (Mateus 11, 
25-30): Pai, bendigo-te, dou-te graças, agradeço-te, 
porque te revelaste aos pequenos.
O lugar vazio dos grandes preenchem-no os 
pequenos: pescadores, pobres, doentes, viúvas, cri-
anças, publicanos, os preferidos de Deus. Jesus não o 
esperaria, e admira-se com a novidade; a maravilha 
invade-o, sente-se feliz.
Descobre o agir de Deus, como antes sabia descobrir, 
na profundidade de cada pessoa, angústias e espe- 
ranças, e para elas sabia inventar como resposta pa-
lavras e gestos de vida, que o amor nos faz chamar 
“milagres”.
Revelaste estas coisas aos pequenos… de que coisas 
se trata? Um pequeno, uma criança, depressa com-
preende o essencial: se alguém lhe quer bem ou não. 
No fundo, é este o segredo simples da vida. Não há 
outro, mais profundo.
Os pequenos, os pecadores, os últimos da fila, as 
periferias do mundo compreenderam que Jesus veio 
trazer a revolução da ternura: vós valeis mais do que 
muitos pássaros, disse-o no outro domingo, tendes 
o ninho nas suas mãos. Vinde a mim, vós todos que 
estais cansados e oprimidos, e Eu vos darei alívio.
Deus não é difícil: está ao lado de quem soçobra, leva 
aquele pão de amor de que necessita todo o coração 
humano cansado… E todo o coração está cansado.

Ermes Ronchi, In Avvenire (Pastoral da Cultura, 2Julho 2020)
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Louvarei para sempre o vosso nome,
Senhor, meu Deus e meu Rei

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

XIV DOMINGO DO TEMPO COMUM

PROCLAMAS DE CASAMENtO
Querem contrair matrimónio:
tIAGO ANDRÉ DA SILVA BRAGA, de 35 
anos, filho de Francisco Américo Coelho 
Braga e de Deolinda Martins da Silva Bra-
ga, residente em Barcelos, com LúCIA REI 
DE SOuSA, de 29 anos, filha de José Ma-
nuel Passos Sousa e de Margarida V. Rei 
R. Sousa, residente em Friestas - Valença. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Or-
dinário 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 distribuído gratuita-
mente. 

- Família n.º 107 - 5,00
- Anónimo - 10,00
- Família n.º 1311 - 20,00
- Anónimo - 20,00
- Família n.º 411 - 30,00
- Família n.º 679 -35,00

tOtAL DA SEMANA - 120,00 euros

A transportar: 22.398,95 euros
Despesas até agora: 31.233.59 euros

(RE)DESCUbRAMOS TAMbéM O LADO DE DENTRO
1. Numa altura em que muitos estão a morrer – e em que tudo 
parece desfalecer –, não será pertinente olhar também para 
o que pode estar a nascer? A vida é um contínuo recomeço. 
E cada recomeço não há-de ser uma mera sucessão. Terá de 
procurar ser uma luminosa transformação.
2. Afinal, um simples vírus destapou a nossa pavorosa fragili-
dade testificando como tudo acaba por ser «desprogramado». 
Temos, pois, de dar mais lugar à surpresa, à escuta e à interi-
oridade. São domínios em que nos temos mostrado bastante 
desatendidos e deficitários.
3. Adolfo Montiel Ballesteros notou com subtileza conspícua: 
«Só conseguimos encontrar do lado de fora o que possuímos 
no lado de dentro». Mas, pela amostra, nem durante o confina-
mento, cultivámos devidamente este «lado de dentro».
4. A nossa vocação é sair. Mas a experiência mais elementar 
diz-nos que saímos sempre de dentro. É sabido que chegámos 
cá fora, ao mundo, depois de passarmos largos meses lá den-
tro, no lugar mais seguro do mundo: o ventre da nossa Mãe.
5. É por isso que aquilo que acontece dentro é vital para o 
que somos fora. Só que, hoje em dia, mostramo-nos muito 
disruptivos. Cuidamos pouco do lado de dentro. Temos uma 
tremenda dificuldade em entrar e em estar. Mas entrar e estar 
é essencial.

6. É preciso saber entrar e estar: dentro de nós, dentro dos 
outros, dentro do mundo, dentro de Deus. Não é por dentro 
que as coisas são, como sabiamente lembrou Raul Brandão?
7. O actual desconfinamento era inevitável. Mas há quem o 
tenha aproveitado para fazer tudo o que fazia, mesmo o que 
era dispensável. O tempo continua a derramar apelos ao recato 
possível. Não só para evitar o contágio, mas também para e- 
xercitar a escuta, tecida de silêncio e aberta à esperança.
8. Não nos podemos portar como «autómatos» descontro-
lados e a semear perigos. Aprendamos com o Filho de Deus, 
que habita eternamente no «seio» («kólpos») do Pai (cf. Jo 1, 
18). Sintomaticamente, em 675, o XI Concílio de Toledo pro- 
clama que o Filho foi gerado «do “útero” do Pai» («ex utero 
Patris»). É, portanto, da interioridade eterna de Deus que o 
Filho vem ao mundo exterior.
9. Recolhidos não é o mesmo que inactivos. No meio de tanta 
adversidade, avultam sempre oportunidades.
10. Num mundo em que tudo se revela descoberto por fora, 
não terá chegado o momento de empreendermos a – tão im-
periosa – (re)descoberta do lado de dentro? Um pouco mais 
de pausa – e de menos agitação – não será um óptimo es-
tímulo para o relançamento da missão?

João António Pinheiro Teixeira, In DM 30.06.2020

SEGUNDA, 6 - S. Maria Goretti
 Leituras: Os 2, 16. 17b-18. 21-22
  Mt 9, 18-26

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (terço): Alberto António Teixeira da Silva (aniv.) e esposa
19.00 (Matriz): Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves
      (21º aniv.)
TERÇA, 7 - Leituras: Os 8, 4-7. 11-13
             Mt 9, 32-38

09.00 (Senhor da Cruz): António Pereira
19.00 (Matriz): Amélia Alda Amaral Neiva

QUARTA, 8 - Leituras: Os 10, 1-3. 7-8. 12
    Mt 10, 1-7

09.00 (Senhor da Cruz): Emília Pereira Varela e marido
15.30 (terço - Intenções colectivas): 
- Acção de Graças a Nossa Senhora do Terço
- Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
Matriz (19.00): Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves 
            (47º aniv. nascimento)

QUINTA, 9 - Ss. Agostinho Zao Rong
    e companheiros
 Leituras: Os 11, 1-4. 8c-9
  Mt 10, 7-15

08.00 (São José): Maria de Jesus, Aurora e Alberto Martins
09.00 (Senhor da Cruz): Maria Olívia Pinheiro da Cunha,
            marido e neto
15.30 (terço): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Delfina Faria Machado
- Maria de Lurdes Figueiredo Torres (1º aniv.)
- Venâncio Bonifácio Miranda Arantes (aniv.) e esposa
- Pais de João Loureiro
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Maria de Lurdes Campos Ramos Lopes
- Margarida Alzira de Carvalho Fonseca Furtado (2º aniv.)

SExtA, 10 - Leituras: Os 14, 2-10
   Mt 10, 16-23

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas): 
- Carmo da Glória Martins e Fernando Agra
15.30 (terço): Andrelina Correia, marido e filhos
19.00 (Matriz): M.ª Eduarda Mancelos Sampaio da Cruz Veloso 
          (1º aniv.)

SábADO, 11 - S. Bento
 Leituras: Prov 2, 1-9
   Mt 19, 27-29

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Abilheira
17.30 (São José): Em honra de São Bento
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- M.ª Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves e Ana da Silva Rego
- Pais de Alice Lima
- Bernardino Pereira da Costa e familiares de Tereza Carreiras
- M.ª Eugénia Fernandes Ribeiro, filho Luis Miguel e genro Manuel João
- Maria Augusta Fernandes
- Cunhado José de Rosa Lopes
- Maria de Lurdes Silva Ferreira Cardoso e marido
- Dr. Manuel F. Ascenção Correia e Dr. Armando Vale Miranda (aniv.)

DOMINGO, 12 - XV DO TEMPO COMUM
 Leituras: Is 55, 10-11
               Rom 8, 18-23
   Mt 13, 1-23

09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira 
            e marido Manuel Alves da Silva
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): José Maria Magalhães Pinto
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
            da Irmandade de Santa Maria Maior

AGENDA DE CASAMENtOS - Dado que a 
maior parte dos casamentos agendados para 
2020 foram adiados para 2021, importa acu-
atelar a agenda prvisivelmente sobrecarregada 
mo próximo ano.
Por isso, o Prior apela a todos aqueles noivos 
que pretendam agendar o seu casamento, que 
façam de imediato o seu pedido.

PREPARAçÃO DO BAPtISMO - Uma nova re-
união de preparação de pais e padrinhos para 
o Baptismo estava agenddada pra as 21.00 
do próximo dia 15, quarta-feira. MANTÉM-SE 
a data e convidam-se todos aqueles que têm 
crianças para baptizar ou que pretendam exer-
cer o múnus de padrinhos, na nossa Paróquia 
ou noutras, a participar da reunião nas salas 
de catequese, com condições para se manter o 
distanciamento físico.

INSCRIçÕES NA CAtEQuESE - Enquanto que 
os nossos catequistas se encontram empen-
hados no encerramento do ano catequètico 
com a celebração das festas anuais, torna-se 
necessário renovar as inscrições para se orga-
nizar a catequese do próximo ano, cujo início 
está programado para o dia 26 de setembro.
Entretanto todas as crianças, pelos seis anos, 
que vão para a catequese pela primeira vez, de-
vem fazer de imediato a inscrição no cartório 
paroquial. 

A CARTA-TESTEMUNHO, 
ARREPIANTE, DO ASSASSINO DE 

SANTA MARIA GORETTI AOS 80 ANOS
"Estou próximo de concluir minha jornada. Olhando meu passado, trilhei 
um falso caminho. Aqueles que lerem esta carta, que escapem do caminho 
do mal".

Quando Maria Goretti era apenas uma menina italiana de 11 anos de idade, 
já amava a Deus tão intensamente que estava decidida a Lhe devotar a 
sua pureza de modo a pertencer somente a Ele. Entretanto, um vizinho da 
família, Alessandro Serenelli, de 20 anos, a desejava com tanta cegueira pas-
sional que, tendo sido rejeitado diversas vezes, tentou violá-la. Resistindo 
corajosamente apesar do pânico, a menina lhe afirmou que morreria, mas 
não trairia a sua pureza dedicada a Deus. Alessandro, enfurecido, lhe desfe-
riu nada menos que onze facadas.
Antes de morrer, mártir da pureza e da fé, a pequena grande Maria Goretti 
declarou que o perdoava, mesmo ele não estando arrependido.
Passaram-se muitas décadas até o surgimento da carta que o leitor terá a 
chance de ler logo abaixo. Alessandro tinha quase 80 anos de idade quando 
a escreveu, entre a dor do remorso, a reflexão sobre o seu crime, a tentativa 
de conversão, a esperança no perdão. Foi na cadeia que ele começou a tril-
har o longo caminho da conversão. Nesta carta, ele diz esperar que os que a 
vierem a ler escapem a tempo do caminho do mal e sigam sempre o do bem.
Sua conversão o levou a viver como leigo capuchinho, servindo no convento 
como porteiro e trabalhador no campo. Ele manteve a vida de oração e pe- 
nitência que tinha começado a desenvolver na cadeia. A mãe de Santa Maria 
Goretti, dona Assunta, perdoou o assassino arrependido de sua jovem filha 
e, com muito mais do que palavras, testemunhou esse perdão acolhendo-o 
como a um membro da sua própria família. Alessandro rezava frequente-
mente pela intercessão da mártir Santa Maria Goretti e declarava que foi o 
perdão dela que lhe abriu o caminho da salvação.
Sua carta, perto do final desta vida, é emocionante:
Tenho quase 80 anos de idade, próximo a concluir a minha jornada. Olhando 
meu passado, reconheço que na minha primeira juventude trilhei um falso 
caminho: o caminho do mal, que me levou à ruína. 

Vejo através da imprensa que a maioria dos jovens, sem se incomodarem, 
seguem o mesmo caminho; eu também não me incomodava. Tinha perto de 
mim pessoas de fé e que praticavam o bem, mas eu não me importava, cego 
por uma força bruta que me impulsionava para o mau caminho. 
Durante décadas, fui consumido por um crime passional que hoje me hor-
roriza a memória. Maria Goretti, hoje santa, foi o anjo bom que a Providência 
colocou diante dos meus passos para me salvar. Eu ainda trago no coração 
as suas palavras de repreensão e perdão. Ela rezou por mim, intercedeu pelo 
seu assassino. 
Foram quase 30 anos de prisão. Se eu não fosse menor de idade, teria sido 
condenado à prisão perpétua. Aceitei o julgamento merecido, admiti a minha 
culpa. Maria foi realmente a minha luz, a minha protetora. Com a sua ajuda, 
comportei-me bem nos 27 anos de prisão e procurei viver honestamente 
quando a sociedade me aceitou de volta entre os seus membros. 
Os filhos de São Francisco, os Frades Menores Capuchinhos das Marcas, com 
caridade seráfica me acolheram, não como escravo, mas como a um irmão. 
Moro com eles há 24 anos e agora vejo o tempo passar com serenidade, 
aguardando o momento de ser admitido à visão de Deus, de poder abraçar 
meus entes queridos, de estar perto do meu anjo da guarda e de sua querida 
mãe, Assunta. 
Aqueles que lerem esta carta, que a tenham como exemplo para escapar do 
mal e seguir o bem, sempre. 
Acho que a religião, com seus preceitos, não é algo que se pode desprezar, 
mas é o verdadeiro conforto, a única via segura em todas as circunstâncias, 
mesmo nas mais dolorosas da vida. 
Paz e bem.
Macerata, 5 de maio de 1961

Alexandre Serenelli, In Aleteia, mariagoretti.com, 25/7/2019

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
Hoje, das 17.30 às 19.00, haverá 
adoração eucarística na Matriz. Promove 
a Confraria do Santíssimo.


