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Diante das leituras do IV Domingo da Quaresma
Creio em Ti, Senhor Jesus.
Esta profissão de fé, que sai do meu coração, significa desejo 
diante de um convite. O convite vem de Ti, convite a seguir-Te, 
a aprender a amar-Te nos meus irmãos. O desejo é dom que 
despertas em mim: quero crer, quero aprender a viver contigo, 
quero despertar outros para Ti.
Elevado na Cruz, exerces sobre mim, uma atração irresistível: 
não me largas porque me amas. A tua cruz é o sinal de um 
Amor maior, o do Pai, que nunca desiste de cada um de nós.
A tua vinda ao mundo teve apenas um propósito: salvar. Nunca 
condenar. Porque tardamos tanto em entender isto? 
A tua luz revela-me o que eu sou: prefiro viver nas trevas do 
meu egoísmo, em vez de me abrir para a tua luz. Tenho medo, 
Senhor, de «ser visto» por Ti. Não descobri ainda que o teu olhar 
é diferente: não esmaga, não condena, apenas dá a mão para 
seguir em frente. Quero deixar que me olhes. Mesmo que tal 
possa implicar a surpresa de uma mudança. Afinal, não Te reve-
las, ao longo da história, como Aquele que sempre dá sentido a 
todas as vidas, mesmo àquelas julgadas perdidas?
É a tua graça, Senhor, que me salva. Ela é dom da fé. Obrigado, 
Senhor, por este dom que me veio de Ti, através dos meus pais, 
que me ensinaram a rezar e a confiar em Ti. 
Eu sou um restituído à vida em Cristo, como me ensina S. Paulo. 
Ó feliz Baptismo que me constituiu filho de Deus e membro 
desta Igreja, continuadora deste convite que Deus continua a 
fazer a todos!
Como o teu povo de outrora, também eu faço parte das in-
fidelidades do teu povo de hoje, não reconhecidas mas reais, 
que evidenciam bem o que Tu és: amor misericordioso, sempre 
terno e acolhedor, que nunca Se deixa vencer pelo meu pecado.
Os deuses pagãos, que me rodeiam, Senhor, tantas vezes me 
fazem esquecer que fostes Tu, e só Tu, que Te compadeceste da 
minha escravidão no Egipto, que foste fiel à promessa feita a 
Abraão, que me conduziste a uma Terra Prometida, que envias-
te bons guias, bons profetas para me dizerem a Palavra certa a 
cada momento da minha história. Não me posso esquecer de 
tudo isto, desta tua Fidelidade resistente ao meu pecado.  
Ajuda-me, Senhor, a viver na Liberdade do Teu eterno amor.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Com o tema Modernidade Protestante, entramos no último capítu-
lo de Falso Testimonio.
StarK, tendo sido educado nas glórias da Reforma e recebido 
constantes acusações da «maldade católica», situa deste modo a 
questão: «fui instruído profunda e detalhadamente no evangelho 
de Max Weber (1864-1920): que o protestantismo deu à luz uma 
ética do trabalho única que assentou as bases do capitalismo, e 
que, portanto, a modernidade é o resultado directo da Reforma». 
Passando à análise dos fundamentos de tal afirmação, que contes-
ta, Stark refere: «Diz-se que o vínculo básico entre a Reforma e a 
liberdade religiosa reside na conclusão teológica de Lutero, segun-
do a qual cada pessoa é responsável pela sua própria salvação, e 
que, portanto, cada pessoa deve ser livre para crer de acordo com 
as suas próprias convicções e render culto a Deus conforme o seu 
próprio desejo. Mas Lutero não criou nada de tudo isso. (...) A Refor-
ma simplesmente substituiu o monopólio da Igreja Católica pelo 
monopólio das igreajs protestantes».
Argumentando e rebatendo as conclusões de Weber, Stark, citando 
vários historiadores de renome, afirma: «De facto, o capitalismo foi 
uma invenção bem católica: apareceu pela primeira vez nas grandes 
propriedades monásticas católicas, o que nos obriga a remontar ao 
século IX». 
Mas, afinal o que é o capitalismo? Difícil de definir, reconhece. É 
que, na origem, o termo não era um conceito económico mas «uma 
designação perjorativa que os autores de esquerda do séc. XIX uti-
lizaram pela primeira vez para condenar a riqueza e os privilégios».
Depois de abordar a evolução do termo capitalismo, Stark acres-
centa: «Pouco depois da conversão de Constantino (312 d. C.) a I- 
greja deixou de estar dominada por ascetas, e as atitudes a respeito 
do comércio começaram a suavizar-se, o que levou a que já Santo 
Agostinho ensinasse que a maldade não era inerente ao comércio, 
mas que, como em qualquer outra ocupação, o indivíduo era capaz 
de viver justamente». 
Durante toda a Idade Média, a Igreja foi a principal força na 
evolução da economia. Com prejuizos até para a sua missão pri-
oritária: «Os mosteiros medievais acabaram por assemelhar-se a 
empresas ‘modernas’: bem administradas e dispostas a adoptar 
rapidamente os últimos avanços tecnológicos». E acrescenta, em 
jeito de síntese: «A crença nas virtudes do trabalho e da vida sim-
ples esteve muito viva nas origens do capitalismo, mas este pro-
duziu-se séculos antes de Martinho Lutero nascer. Apesar do facto 
de que muitos monjes e monjas - talvez a maioria - procediam da 
nobreza e das famílias mais ricas, sabemos que eles honraram o 
trabalho não só em termos teológicos, mas também trabalhando de 
facto com as próprias mãos. Nas palavras de Randall Collins, eles 
‘seguiram a ética protestante sem o protestantismo’.
A virtude do trabalho foi posta em relevo no século VI por S. Bento, 
que escreveu na sua famosa Regra: ‘a ociosidade é inimiga da alma’. 
Por isso os irmãos devem ocupar-se em certos tempos no trabalho 
manual e a certas horas na leitura espiritual (...). Porque só são ver-
dadeiramente monjes quando vivem do trabalho das suas mãos, 
como os nossos pais e os apóstolos’. Ou como escreveu no século 
XIV Walter Hilton, um agostinho inglês: ‘A disciplina da vida física 
capacita-nos para o esforço espiritual’. Este compromisso com o 
trabalho manual é justamente a nota que distingue o ascetismo 
cristão daquele que encontramos nas outras grandes culturas re-
ligiosas, onde a piedade está associada à rejeição do mundo e das 
suas actividades. Ao contrário, por exemplo, dos homens santos 
orientais que se especializam na meditação mas vivem da caridade, 
os monjes cristãos medievais viveram do seu próprio trabalho, ex-
plorando eles mesmos propriedades altamente produtivas. Isto  não 
só evitou que ‘o zelo ascético se petrificasse ao fugir do mundo’ 
mas também manteve viva uma sadia preocupação pelos assuntos 
económicos. Ainda que a tese da ‘ética protestante’ seja errónea, é 
legítimo vincular o capitalismo a uma ‘ética cristã’.

Continuaremos e terminaremos no próximo número.
P. Abílio Cardoso
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ORAçãO dOs fiLHOs de AbRAãO
Deus Todo-Pode- 
roso, nosso Criador, 
que amais a família 
humana e tudo o 
que as vossas mãos 
fizeram, nós, filhos 
e filhas de Abraão 
pertencentes ao ju-
daísmo, ao cristia- 
nismo e ao islão, juntamente com os demais crentes e to-
das as pessoas de boa vontade, agradecemos-vos por nos 
terdes dado como pai comum na fé Abraão, filho insigne 
desta nobre e amada terra.
Agradecemos-vos pelo seu exemplo de homem de fé que Vos 
obedeceu completamente, deixando a sua família, a sua tribo 
e a sua pátria a fim de ir para uma terra que não conhecia.
Agradecemos-vos também pelo exemplo de coragem, re-
siliência e força de ânimo, generosidade e hospitalidade 
que nos deu o nosso pai comum na fé.
Agradecemos-vos particularmente pela sua fé heroica, 
demonstrada na disponibilidade em sacrificar o próprio 
filho para obedecer à vossa ordem. Sabemos que era uma 
prova Durtante toda a Idade Médiamuito difícil, da qual 
todavia saiu vitorioso, porque confiou sem reservas em 
Vós, que sois misericordioso e sempre abris novas possi- 
bilidades para recomeçar.
Agradecemos-vos porque, abençoando o nosso pai 
Abraão, fizestes dele uma bênção para todos os povos.
Pedimo-vos, Deus do nosso pai Abraão e nosso Deus, que 
nos concedais uma fé forte, operosa no bem, uma fé que 
abra os nossos corações a Vós e a todos os nossos irmãos 
e irmãs; e uma esperança irreprimível, capaz de em tudo 
vislumbrar a fidelidade das vossas promessas.
Fazei de cada um de nós uma testemunha do vosso cuida-
do amoroso por todos, especialmente os refugiados e os 
deslocados, as viúvas e os órfãos, os pobres e os doentes.
Abri os nossos corações ao perdão recíproco, tornan-
do-nos instrumentos de reconciliação, construtores duma 
sociedade mais justa e fraterna.
Acolhei na vossa morada de paz e luz todos os defuntos, 
de modo particular as vítimas da violência e das guerras.
Assisti as autoridades civis na busca e localização das pes-
soas sequestradas e na proteção especial das mulheres e 
crianças.
Ajudai-nos a cuidar da terra, a casa comum que, na vossa 
bondade e generosidade, destes a todos nós.
Sustentai as nossas mãos na reconstrução deste país e 
dai-nos a força necessária para ajudar, aqueles que ti-
veram de deixar as suas casas e terras, a regressar em se-
gurança e com dignidade, e a começar uma vida nova, 
serena e próspera. Ámen.

Papa Francisco em Ur (Iraque), 6 março de 2020

ORAçãO A s. JOsÉ
Salve, 
Guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem. 
Ó Bem-aventurado José, 
mostrai-vos pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal. Ámen. 

Papa Francisco, 8/12/2020 (Patris Corde)

MARiA OLiNdA MOTA AZeVedO
demo-nos conta, há dias, do faleci-
mento de Maria Olinda Mota Azevedo, 
que faleceu em 22 de fevereiro e foi 
sepultada em Vilar do Monte.
A Paróquia recorda-a com saudade e 
pede a oração de todos por esta sen-
hora que foi, em tempos, uma generosa 

benfeitora, particularmente para com a Confraria 
do Terço e irmandade do senhor da Cruz.
Vamos celebrar a eucaristia em sufrágio da Olinda:
- Na igreja do Terço: quarta-feira às 15.30
- Na Matriz: quinta-feira às 19.00
- No senhor da Cruz: sexta-feira às 9.00.

RetoMA DAS CeleBRAçõeS PReSenCIAIS
à VoltA De SÃo JoSé

Foi um longo jejum de sete semanas. Felizmente, amanhã 
retomaremos as celebrações presenciais. A hora é de festa: 
podemos rezar juntos. Oxalá todos sintam que não é de jejum 
que se faz festa. Voltemos às celebrações. Mesmo que, por 
enquanto, sigamos as condicionantes, nomeadamente o dis-
tanciamento físico e a máscara, em ordem a um bem maior, 
o da saúde de todos.
Estava previsto no nosso programa inicial, que agora po-
demos retomar: o lausperene paroquial, que responde ao 
desejo do Papa com a iniciativa de 24 horas para o Sen-
hor. Vamos fazê-lo na próxima quinta e sexta-feira, sole-
nidade de S. José. O Santíssimo Sacramento estará exposto 
em todas as igrejas da cidade, para que todos os fiéis pos-
sam recolher-se e fazer adoração. Sugere-se mesmo que, 
desaconselhados os grupos de adoração, todos façam uma 
hora de adoração. Porque não fazê-lo em família, indo a 
uma das igrejas? Recomenda-se particularmente esta hora 
de adoração pessoal aos Ministros da Comunhão, membros 
da Confraria do Santíssimo e mesmo grupos apostólicos (as 
igrejas são espaçosas e permitem o distanciamento).
Eis a proposta de programa:
Quinta-feira, 18:

• 9.00/12.00 - Senhor da Cruz
• 10.00/12.00 – Igreja de Santo António
• 15.00/17.00 – Igreja da Misericórdia
• 15.30/17.30 – Igreja do Terço
• 18.00/22.00 – Igreja Matriz

Sexta-feira, 19 - Solenidade de S. José:
• 10.00/21.00 – Capela de S. José

Quem não poder ir a uma das igrejas poderá sintonizar o 
facebook da Paróquia na quinta-feira das 18.00 às 22.00: no 
trono da capela do Santíssimo da Igreja Matriz estará exposto 
o Santíssimo Sacramento.
O Papa insiste nas igrejas abertas e nas confissões. As nossas 
confissões quaresmais serão na quinta-feira:

• 10.00/12.00 no Senhor da Cruz (2 sacerdotes)
• 16.00/17.00 na Igreja do Terço (2 sacerdotes)
• 21.00/22.00 na Igreja Matriz (4 sacerdotes)

(Os espaços permitem descrição e distanciamento para a con-
fissão individual).
A Confraria de S. José manterá a capela aberta todo o dia na 
sexta-feira para a adoração eucarística. A partir de segun-
da-feira haverá na capela um momento de oração (novenas) 
das 20.00 às 20.45.
No dia 19, a celebração festiva em honra de S. José será às 
20.00 (dia de admissão de novos irmãos), com a participação 
especial da Confraria, do Círculo Católico e da Equipa de Pas-
toral Familiar, convidada de modo especial porque nesse dia 
se inicia um ano especial dedicado pelo Papa à família.
A Confraria, que gostava de abrir a capela para toda a gen-
te, convidou apenas a Junta de Freguesia, mas a celebração 
poderá ser seguida por todos, através do facebook da Paróquia.
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se eu me não lembrar de ti, Jerusalém,
fique presa a minha língua

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

IV DOMINGO DA QUARESMA

seGUNdA, 15 - Leituras: Is 65, 17-21
          Jo 4, 43-54

09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira e marido
15.30 (terço): Almas do Purgatório (m.c. Isolina)
19.00 (Matriz): M.ª Teresa Araújo Loureiro Benvindo (30º dia)

TeRçA, 16 - Leituras: Ez 47, 1-9. 12
               Jo 5, 1-3a. 5-16

09.00 (Senhor da Cruz): José Jesus Vilas Boas (1º aniv.)
19.00 (Matriz): Agostinho Pereira Duarte

QUARTA, 17 - Leituras: Is 49, 8-15
      Jo 5, 17-30

09.00 (Senhor da Cruz): José Gonçalves Duarte e familiares
15.30 (terço): Maria Olinda Mota Azevedo
19.00 (Matriz): Joaquim F. A. Paes de Villas-Boas (30º dia)

QUiNTA, 18 - Leituras: Ex 32, 7-14
       Jo 5, 31-47

08.00 (São José): Albina da Costa Caravana e familiares
09.00 (Senhor da Cruz):
15.30 (terço): Jorge Martins da Silva Correia
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria Olinda Mota Azevedo

SextA, 19 - SÃo JoSé, eSPoSo DA
   VIRGeM SAntA MARIA
 Leituras: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16
   Rom 4, 13. 16-18. 22.
   Mt 1, 16. 18-21. 24a

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- José Narciso Costa Alves
- Maria Olinda Mota Azevedo
15.30 (terço): Em honra de S. José e pelos agonizantes
19.00 (Matriz): Licínio Pereira Ribeiro (aniv. baptismo)
20.00 (s. José): Em honra de São José

sábAdO, 20 - Leituras: Jer 11, 18-20
       Jo 7, 40-53

09.00 (Senhor da Cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
               e esposa M.ª do Céu Fernandes
17.30 (s. José): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
            da Confraria de São José
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria Fernanda Lopes Martins
- M.ª Rosalina Lopes Coelho e filhos João Manuel e Domingos
- Manuel Rosa Batista da Costa, esposa e filho
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa M.ª Amélia (17º aniv.) e família
- Maria do Carmo Campos Carlos (30º dia)
- Elisabete Maria Pereira da Silva (30º dia)
- Emília de Jesus da Silva e Francisco António Figueiredo

dOMiNGO, 21 - V dA QUAResMA
 Leituras: Jer 31, 31-34
   Hebr 5, 7-9
               Jo 12, 20-33

09.00 (Senhor da Cruz): Albertina Costa Martins e marido
11.00 (Matriz): Pelo povo
15.30 (terço): Em honra de S. Bento (Rosalina Sá)
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
               da Confraria das Almas

oFeRtAS PARA BoletIM 
Pedimos a colaboração generosa para com 
o Boletim, que é distribuído gratuitamente. 

- Anónimo - 20,00

totAl DA SeMAnA - 20,00 euros

A transportar: 24.676,55 euros
Despesas até agora: 32.019.80 euros

QUANdO A VidA NãO É UM «MAR de ROsAs»!
1. é vontade expressa de Jesus que os Seus seguidores 
estejam no mundo (cf. Mc 16, 15), mas sem pertencer 
ao mundo (cf. Jo 15, 19).
neste sentido, o melhor serviço que prestam ao mundo 
não é repetir o que se ouve, mas propor o que (ainda) 
não se vê.

2. não se trata de ser distante do mundo. Do que se tra-
ta é de não querer ser distante do evangelho que urge 
levar ao mundo.

3. Percebe-se que Chesterton sonhasse com uma Igreja 
«que não mudasse com o mundo, mas que mudasse o 
mundo». Se não for para ser fermento de mudança, será 
necessário haver Igreja?

4. é claro que a própria Igreja também tem de ir mudan-
do. Mas o que jamais se pode esquecer é que ela está no 
mundo para ser agente de mudança.
os que chegaram mais longe nesse propósito, os santos, 
foram sempre uns inconformados.

5. Quem mais nos ajuda é quem nos acompanha, não 
quem mais connosco concorda.
é por isso que «o santo é um medicamento por ser um 
antídoto». Será que, hoje em dia, temos medo de ser 
antídotos?

6. o evangelho não é uma evasão do mundo, mas uma 
enorme invasão da vida. o evangelho é presença quando 
tudo corre bem. e não é ausência quando tudo parece 
correr mal.

7. Para estarmos bem, não é indispensável que tudo esteja 
bem. nem sempre é possível encontrar as soluções para os 
problemas. Mas não é impossível encontrar Deus no meio 
das dificuldades.

8. A vida real não é um contínuo mar de rosas. Muitas 
vezes, assemelha-se também a um copioso vale de lágri-
mas. Para quê teimar em ignorar o «caminho da Cruz»?

9. esquecemos que, em Jesus Cristo, Deus não nos oferece 
uma vida isenta de obstáculos nem imune a dúvidas. Como 
notou tomás Halik, o que Deus nos assegura é que, «nas 
noites mais profundas, ele está connosco, de tal modo 
que teremos força não só para suportar os nossos fardos, 
mas também para ajudar outros a suportá-los».

10. A expressão da fé e a vivência do evangelho têm, sem 
dúvida, muitas formas. e não é a sobriedade atenta ao 
sofrimento dos outros que nos rouba a alegria de sermos 
visitados por Deus.

João António Pinheiro teixeira, In DM 09.03.2021

Aborda a escolha e unção de david como 
rei, o anúncio de um novo israel, as infideli-
dades, castigos, conversões e libertações do 
povo que celebrava a Páscoa, e os cegos de 
nascença no pecado que encontram “a luz 
da salvação na Cruz que os reconcilia com 
o Pai”.

ensina-nos, José:
Como se é “não protagonista”;
Como se avança, sem pisar;
Como se colabora, sem impor;
Como se ama, sem exigir.

Diz-nos, José:
Como se vive, sendo “número dois”;
Como se fazem coisas importantes, desde o 
segundo lugar.

explica-nos, José:
Como se é grande, sem se exibir;
Como se luta, sem aplauso;
Como se avança, sem publicidade;
Como se persevera e se morre,
Sem esperar homenagem.

COMO CHeGAR ATÉ deUs? eNCONTRO 
esPiRiTUAL PARA UNiVeRsiTáRiOs

Iniciativa acontece no dia 20 de Março, 
das 10h00 às 18h00, via Zoom. Inscrição é 
obrigatória até dia 18.

As inscrições já estão abertas e podem ser fei- 
tas aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf2WcPrMLMGw2pgZKV4rTFPwdFDL-
WyjUH_0saGFXSIY8e3Rdg/viewform

CAMInHADA QuAReSMAl: IV DoMInGo DA QuAReSMA
Seguindo a propoSta da noSSa arquidioceSe:
1. Todas as semanas é indicado um vídeo e um texto para reflexão. Para ver o 
vídeo ou filme “Uma questão de fé” basta clicar no link: https://youtu.
be/5We3U4l3XqM
LIVRO: Ler a Exortação do Papa Francisco Amoris Laetitia, a alegria do amor.
2. Todos os domingos, pelas 16h, é feita uma reflexão, com o Sr. Arcebispo, 
que é transmitida pelo Facebook e pelo canal de YouTube da arquidio-
cese-braga. 

“(...) o grande filósofo de origem judaica, franz Rosenzweig, na sua 
obra magistral, intitulada A estrela da Redenção, fez a denúncia ra- 
dical do pensamento ocidental como pensamento da morte, assente, 
portanto, no mundo férreo da necessidade e do interesse, que nega o 
milagre, a graça, a assimetria, em última análise, o nascimento, que é 
um acontecimento que não me é dado projetar e em virtude do qual 
eu vivo. Não é por acaso que esta sociedade ocidental evita os nasci-
mentos, vivendo cada vez mais da morte, e, portanto, para a morte, 
tresandando a amoníaco,

António Couto, in O Jornal de Vieira, 15.03.2021

diA PeLAs VíTiMAs dA PANdeMiA
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) vai promover um dia especial de 
celebrações pelas vítimas da pandemia, associando-se a uma iniciativa da 
Igreja Católica na Europa, anunciou hoje o porta-voz do episcopado.
“Assumindo Portugal esta iniciativa no dia 16 de março, todas as Dioceses 
e instituições da Igreja procurarão ter essa intenção bem presente na ce- 
lebração eucarística, podendo algumas dessas celebrações ser transmitidas 
pela rádio e pelos meios digitais”, indicou o padre Manuel Barbosa, no final 
da reunião mensal do Conselho Permanente da CEP, que decorreu online.
Os bispos mostram-se em “sintonia com todas as Conferências Episcopais da 
Europa” na rede de oração eucarística pelas vítimas da pandemia ao longo 
da Quaresma, evocando as mais de 770 mil pessoas morreram no continente 
por causa da Covid-19.
A iniciativa começou na Quarta-feira de Cinzas, com celebrações diárias em 
várias países pelas “vítimas e as suas famílias, os doentes e os profissionais 
de saúde, os voluntários e todos aqueles que se encontram na linha da frente 
neste momento tão delicado”.

Na próxima terça-feira a Paróquia celebrará as eucaris-
tias das 09.00 (Senhor da Cruz) e 19.00 (Matriz) com tex-
tos e orações desta intenção.

DIA Do PAI
A Mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e da Família fala em «desa-
fio de Disponibilidade e Serviço» destacando uma celebração “especialmente 
relevante” no contexto de crise pandémica. E sublinha o amor incondicional, 
a confiança e a força, a coesão e a sabedoria, patentes na paternidade, re-
alçando que a celebração de 2021 acontece no contexto do “enorme pre-
sente” que o Papa Francisco ofereceu à Igreja, com um ano especial de São 
José, que decorre até dezembro. A figura de São José, indica a mensagem, 
constitui-se como um “grande exemplo e um enorme apoio” para os pais.

SuSPenSÃo DAS MISSAS on lIne
Celebrámos, todos os dias, em privado a Eucaristia durante o confinamento.
Apenas algumas pessoas participavam, as necessárias para a dignidade de 
um acto de culto transmitido. Por vezes, foi-me pedido autorizar outras pes-
soas, das quais ouvi como razão para o seu pedido, a necessidade pessoal 
deste conforto de ordem espiritual: «Custa muito não ter Eucaristia», di- 
ziam-me. Um não era bem custoso.
Agora que, felizmente, podemos celebrar para todos os que quiserem vir, 
vamos deixar de transmitir a missa pelo facebook. Duas exceções nesta se-
mana: na quinta-feira, das 18.00 às 22.00, iremos transmitir, da capela do 
Santíssimo da Igreja Matriz, a exposição do Santíssimo à adoração dos fiéis. 
E no dia seguinte, dada a exiguidade da capela de S. José, a missa solene será 
também transmitida via facebook da Paróquia.


