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Chamados, todos, e enviados
Não faltam bons cronistas, quais profetas atentos e fiéis à sua pró-
pria missão, a alertar para a situação da sociedade ocidental, que se 
desliga mais e mais do sentido transcendental da sua história mul-
tissecular. A carga ideológica a que se sacrificam os governos, para 
agradarem a grupos de pressão com grande poder económico, vai 
matando o espírito crítico e a capacidade de indignação. Quem não se 
sujeita ao discurso oficial, facilmente é arrumado. Nunca como hoje 
se tornou difícil a profecia, o ver longe e alto, que atrai e seduz. 
O Profeta Amós, agricultor de profissão, foi o escolhido de Deus para 
deixar o conforto dos seus campos produtivos e ir dizer uma palavra 

em nome de Deus, que 
inquietaria fortemente 
o povo de Israel. 
Uma missão muito di-
fícil e arriscada. Mas 
como poderia Amós-
negar-se a Deus? 
Ou Paulo, amado e 
escolhido por Deus 
desde a eternidade, 
todo ele agarrado por 
dentro por Cristo, que 
anuncia contra tudo e 
contra todos?

Ou os Apóstolos, a Jesus que os envia em missão? 
Ou todos aqueles que, ainda hoje, em nome da Igreja são enviados 
para as comunidades para as alimentar da Palavra de Deus, sim aque-
la única Palavra com força para gerar verdadeiras crises, aquelas que 
transformam corações e fazem avançar a história na novidade per-
manente que o Espírito de Deus gera?
Num tempo de gente adormecida e anestesiada, lamentando-se de 
tempos de cristandade que não voltam, que vive preocupada apenas 
com a «economia que mata», com comer e beber e divertir-se, faltam 
os cristãos despertos e corajosos para testemunharem que «nem só de 
pão vive o homem». Porque o Pão de Deus é o que verdadeiramente 
sacia, enche por dentro, abre novos horizontes de esperança e liberta.
Como outrora rejeitado na sua terra, também hoje o mesmo Cristo 
continua a enviar apóstolos «com poder sobre os espíritos impuros». 
Um poder muito especial, explicado de seguida: «não leveis nada para o caminho...». Assim mesmo: o poder dos apóstolos, como 
o da Igreja de hoje, é este tudo de confiança em Deus que envia e nada das suas próprias forças. E quanto mais confiança em 
Deus que envia, menos crise de fé no que ainda hoje é enviado: «Eu estarei empre convosco».

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Pelo menos uma vez ao ano, torna-se inevitável a pergunta: 
porque existo e para que existo? 
O crente vai mais longe na tomada de consciência acerca da 
vida: a quem a devo eu, se não fui eu que me gerei a mim 
mesmo?
Assumida como dom, a vida deve ser agradecida: a Deus, que 
nos criou, e aos pais e tantos outros que a protegeram.
Uma outra questão surge no crente: estou a ser digno de viver 
e a minha vida torna-se dom para outros? Basta olhar para tan-
tos que, nascidos no mesmo ano, já se ficaram pelo caminho. 
Quem crê não se pode ficar apenas com a «sorte» de escapar a 
tantos momentos de perigo, a tantas doenças mortais possíveis, 
ou situações de desgraça. A vida é agradecida e protegida de 
modo a tornar-se dom para os outros.
Há uns meses atrás chocou-me um estudo feito em França acer-
ca do suicídio de padres. Neste reconhecer de fragilidades, aceit-
amos todos que os padres não estão mais seguros que os leigos 
e que a fé como relação com o divino, uma mais valia para a vida 
«em abundância» ou de qualidade, nem sempre está tão segura 
como, à partida, os leigos pensam e até exigem dos seus padres.
Agora surge o testemunho de um sacerdote brasileiro que, nas 
redes sociais, comovia os internautas ao comentar a notícia do 
suicídio de um colega. «Como pode um padre tirar a própria 
vida? De fato a vida é dom de Deus, mas a dor e o sofrimento do 
outro não pode ser medida nem sentida por outrem. É só dele. 
Quem nos vê sorrindo, rezando, pregando, ajudando, descon-
hece as lutas que diariamente travamos. Muitas vezes levanta-
mos dez vezes, mas caímos logo à frente. Constantemente so-
mos cobrados a sermos um herói, o administrador, o professor, 
o engenheiro, o arquiteto, o advogado, o médico, o psicólogo, 
etc... que não somos; a darmos a palavra que não temos, a re-
solvermos um problema quando desconhecemos a solução, a 
fazermos tudo quando na verdade não podemos fazer nada». E 
continua o colega padre Wally Soares: «Por Deus, não nos olhem 
somente como o Cristo glorioso, pois, na maior parte do tempo, 
somos o homem chagado, ferido, ensanguentado e cheio de 
dores. Um servo sofredor. Por Deus, nos ajudem! Nos ajudem a 
carregar a cruz, sejam em nossas vidas cireneus a nos ajudarem 
na subida árdua do Calvário. Uma coisa é certa, nunca haverá 
ressurreição sem cruz. Parem de procurar em nós a perfeição 
que só Ele possui. Para vocês somos outro Cristo; como vocês 
lutamos pelo céu. Por Deus, não somos super heróis. Somos os 
mais miseráveis dos homens que Ele quis para estar ao serviço 
dEle. REZEM (...). Como sacerdote, peço que Nossa Senhora das 
Dores interceda por meus irmãos sacerdotes que mais sofrem. 
Que sofrem disfarçados de sorrisos e que muitas vezes estão no 
fim do último sorriso».
Foi longa a citação. Penso que, numa cultura de individualis-
mo  com relações frágeis, todos estamos no mesmo barco e os 
vazios que nos «enchem» e tornam a vida amarga e infeliz atin-
gem a todos. Também os padres, sempre julgados fortes e inat-
ingíveis pelas fraquezas humanas. Nunca poderemos esquecer 
que Jesus escolheu para chefe da sua Igreja a Pedro, que O tinha 
negado e foi capaz de chorar amargamente o seu pecado. A Ig-
reja também é fragilidade, estando ao serviço dos mais frágeis.
Ajudemo-nos padres uns aos outros. Ajudemo-nos todos, pa-
dres e leigos a erguer-nos quando o peso da vida nos atira ao 
chão. E que os padres mais novos não percam o entusiasmo da 
missão nos primeiros anos por causa das incompreensões para 
as suas fragilidades. Manter elevado o entusiasmo inicial durante 
a vida toda não é fácil. Oxalá nunca faltem aos padres os cireneus 
que ajudam a contrabalançar os pilatos que condenam. Porque a 
vida é Dom e Beleza sempre mas como tarefa e missão.
Feliz como padre que sou, já lá vão 44 anos, a jovialidade e 
entusiasmo iniciais deram lugar à maturidade e cansaço. A este 
não me quero resignar.

P. Abílio Cardoso
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Em dia de S. Bento, padroeiro da Europa, 
e autor da Regra de vida resumida na ex-
pressão Ora et Labora (reza e trabalha), 
lembramos uma frase de um seu discípu-
lo, também santo, S. Beda, O Venerável:
HÁ TRÊS CAMINHOS PARA O FRACASSO: 
- NÃO ENSINAR O QUE SE SABE;
- NÃO PRATICAR O QUE SE ENSINA;
- NÃO PERGUNTAR O QUE SE IGNORA.
Haverá uma celebração solene, Hoje, às 
15.30 na Igreja Beneditina de Nossa Sen-
hora do Terço.

PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL 
À FRANQUEIRA

À semelhança de muitas outras actividades religio-
sas, também a peregrinação arciprestal à Franqueira 
foi suspensa, agora pela segunda vez. Tal suspensão 
implica a «arte» de encontrar alternativas celebrati-
vas que dêem continuidade às belas tradições desde 
que não ponham em causa as regras a seguir no 
contexto da pandemia. Acima de tudo, impõe-se 
não pôr em risco a saúde pública.
Assim, a Confraria informa que a imagem de Nos-
sa Senhora da Franqueira estará na última sema-
na de Julho na paróquia de Milhazes e na primeira 
de Agosto na de Barcelos, como acontece todos os 
anos, dando assim oportunidade aos devotos de ex-
primirem o seu amor a Nossa Senhora.
NÃO HAVERÁ a tradicional peregrinação a pé. Mas 
haverá uma missa solene e campal, presidida pelo 
sr. Cónego José Paulo L. Abreu, Vigário Geral da Ar-
quidiocese, pelas 10.30 do dia 8, reservada a rep-
resentantes das paróquias. A nossa paróquia estará 
representada pelo estandarte da Irmandade de San-
ta Maria Maior, levado por três elementos da Mesa 
administrativa.
A recepção à imagem, vinda de Milhazes, aconte-
cerá no sábado, 31, às 21.30 no Largo do Município. 
Dali seguir-se-á um cortejo processional pela ci-
dade, permitindo às pessoas que, nas suas próprias 
casas ou na rua, desde que mantenham a distância 
física, saudar e aclamar Nossa Senhora, que passa 
no carro dos bombeiros em marcha lenta. Ao longo 
da semana haverá a tradicional novena seguida da 
Missa, às 21.00 (segunda a sexta) ou 18.00 (sábado 
e domingo).
A partida da imagem de Nossa Senhora, no domingo, 
dia 8, será depois da missa das 8.00 na Igreja  Matriz.

 
Da Equipa de Pastoral familiar da Arquidiocese de Braga 
para o Primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
TRÊS propostas muito concretas que desafiam as Famílias, 
Paróquias e Movimentos a implementar:
1. Que os netos visitem os seus avós neste dia, ou num dia 
próximo que o preceda ou suceda;
2. Que os jovens visitem idosos que se encontrem sozin-
hos, nas suas casas ou em residências de acolhimento;
3. Que uma das missas do domingo, 25 de julho, seja 
dedicada à celebração desse Dia Mundial com a presença 
dos avós e dos seus netos e dos idosos da paróquia ou 
comunidade.

MATRÍCULAS NA DISCIPLINA DE
EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATóLICA
Continuam a decorrer as matrículas nas escolas públicas para 
o ano letivo de 2021/2022.
A disciplina de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica), 
que é de oferta obrigatória e de escolha livre em todas as es-
colas do Estado, não se confunde com a catequese paroquial 
nem concorre com ela. Esta disciplina, assegurada pela Igreja 
Católica, oferece aos alunos, em contexto escolar, uma "sabe-
doria de vida", aberta à transcendência e mobilizadora dos va-
lores do humanismo cristão. Ela é essencial para quem procu-
ra um ensino que promove a formação integral dos alunos a 
partir da visão cristã da pessoa humana e do mundo.

O PRIOR APELA AOS PAIS: inscrevam vossos filhos nas 
aulas de educação Moral e Religiosa católicas

Início dos Caminhos de Santiago de um grupo 
de adolescentes da nossa catequese com pais 
e catequistas. Eram seis horas de domingo, 4 
de Julho.
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Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor
e dai-nos a vossa salvação

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

SEGUNDA, 12 - Leituras: Ex 1, 8-14. 22
          Mt 10, 34-11, 1

09.00 (Senhor da Cruz): Rosa Delfina Pereira e marido
15.30 (Terço): Maria do Carmo da Silva Fernandes
          e irmã Elvira
19.00 (Matriz): Intenções de Antero Pereira e de Ambruzi-
na Brito Figueiredo
TERÇA, 13 - S. HENRIQUE
 Leituras: Ex 2, 1-15a
   Mt 11, 20-24

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
19.00 (Matriz): M.ª Dulcínia dos Santos Duarte Vasconcelos

QUARTA, 14 - SÃO CAMILO DE LELIS
 Leituras: Ex 3, 1-6. 9-12; Mt 11, 25-27

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
15.30 (Terço - Intenções colectivas): 
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Mário Alves Ribeiro
19.00 (Matriz): Manuel Alves Cruz (aniv.)

QUINTA, 15 - SÃO BOAVENTURA
 Leituras: Ex 3, 13-20;  Mt 11, 28-30

08.00 (São José): Firmino do Vale Ferreira
       e Margarida Barbosa de Matos
09.00 (Senhor da Cruz): José Joaquim Martins Loureiro e 
familiares
15.30 (Terço): João Ferreira Jardim, esposa e filho
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós

SExTA, 16 - NOSSA SENHORA DO CARMO
 Leituras: Ex 11, 10-12, 14
   Mt 12, 1-8

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- José Gonçalves Duarte e familiares
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e familiares
19.00 (Matriz): Angelina Rosa Bessa e Menezes (aniv.)

SÁBADO, 17 - BB. INÁCIO DE AZEVEDO
        E COMPANHEIROS
 Leituras: Ex 12, 37-42
   Mt 12, 14-21

09.00 (Senhor da Cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
               e esposa M.ª do Céu Fernandes
17.30 (S. José): João Araújo Novo e familiares
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria Rosalina Lopes Coelho e filhos João Manuel e Domingos
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa Mª Amélia e família
- André Frias, pai e avós
- Maria Emília Fernandes da Cunha Arantes
- Maria Aurora Pereira Pinto de Azevedo
Passa hoje o 44º aniversário da ordenação sacerdotal do Prior (foi 
em 1977). Pelo que este dia 17 é, para ele, em cada ano, de especial 
acção de Graças ao Senhor.

DOMINGO, 18 - XVI DO TEMPO COMUM
 Leituras: Jer 23, 1-6
   Ef 2, 13-18
               Mc 6, 30-34

09.00 (Senhor da Cruz): Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
11.00 (Matriz): Pelo povo. Celebração Baptismal
19.00 (Matriz): Pelos irmão, vivos e falecidos,
                   da Confraria das Almas

DEPOIS DA PANDEMIA, O «OITAVO DIA»?
1.Que humanidade vai sair da pandemia? Estaremos a 
aprender as lições que – a duras penas – temos recebido? 
Estaremos a ficar mais humanos, mais humildes, mais vol-
tados para os outros? 

2. Que tempo nos espera? E que mundo nos preparamos 
para reconstruir? Um dos muitos ensinamentos que esta-
mos a colher é que até aquilo que foi meticulosamente pro-
gramado pode ser cruamente desmontado num instante.

3. Como iremos conviver com a fragilidade do que parecia 
inabalável? Com a efemeridade do que se apresentava como 
indestrutível? E com a urgência de reerguer o que se afigu-
rava adornado com uma solidez inatacável? Apesar de terem 
caído as maiores seguranças – e colapsado todos os optimis-
mos –, cresce o anseio de que (assim que passe esta «tormen-
ta pandémica») habitemos numa «nova terra» (Ap 21, 21).

4. Já teremos, contudo, percebido que só a renovação de cada 
pessoa desencadeará a renovação da humanidade? Somente 
o «homem novo» (Ef 4, 24) abrirá as portas ao (tão desejado) 
«mundo novo». E qual será o perfil do «homem novo»?

5. Para Evágrio do Ponto, o «homem novo» é o «homem do 
oitavo dia», isto é, do «tempo novo», da «vida nova». 
É um homem tingido pelo paradoxo, «separado de tudo e 
unido a tudo; impassível e de uma soberana sensibilidade; 
deificado e considerado o lixo do mundo».

6. Mas, apesar de tudo – e acima de tudo –, o «homem novo» é 
«feliz, divinamente feliz». Motivo? O «homem novo» não renun-
cia ao tempo, deixando-se transformar pela eternidade divina, 
pela eternidade feliz.

7. Não devendo ficar indiferentes ao progresso nem aos êxitos, 
é temerário ficar dependentes deles. Teremos de voltar a convi-
ver com o fracasso e evitar o deslumbramento com os triunfos. 
Num caso e noutro, há que ver mais fundo e chegar mais longe.

8. Muitas vezes, recusamo-nos a ser «pobres no espírito» (cf. 
Mt 5, 3) porque padecemos de uma «cegueira do espírito».
Precisamos de aspirar o aroma do Espírito Santo. E de entender 
– como alerta Paul Evdokimov – que o universo, afinal, é uma 
«imensa catedral».

9. O «homem novo» por excelência é Jesus Cristo, que o teólogo 
de Sampetersburgo aponta como o «Bispo supremo» e o «leigo 
supremo». O Cristianismo é «explosivo» porque não desiste do 
«regresso a Deus» – nem do pleno «ingresso em Deus» – neste 
mundo faminto e sedento.

10. A humanidade do «novo dia» carece de um «surto de espi-
ritualidade», que a faça balancear entre a abertura aos «novos 
céus» (Ap 21, 21) e o levantamento de uma «nova terra» (Ap 
21, 21). Há que investir, pois, na «desprofanação» do mundo e 
na «desvulgarização» da vida. É connosco que Deus quer fazer 
«algo de novo» (Jer 31, 22)!

P. João António Pinheiro Teixeira, Teólogo, in DM 06/07/2021

SOL SEM FRONTEIRAS - Estarão entre 
nós, no fim de semana de 24/25 do cor-
rente os jovens d’A Sol sem Fronteiras 
(Solsef), uma Organização não Gover-
namental para o Desenvolvimento liga-
da aos Missionários do Espírito Santo 
para dar a conhecer o projeto “Capac-
itação Pedagógica” que estão a desen-
volver, em parceria com a Cáritas Dioc-
esana de Bafatá, na Guiné-Bissau. Este 
projeto pretende reforçar e melhorar as 
infraestruturas do Jardim Infantil Santa 
Teresinha do Menino Jesus, da Escola 
São Francisco Xavier e do Liceu Leopoldo 
Pastori, e poder dar formação contínua, 
durante 1 ano letivo, aos professores e 
professoras que diariamente ensinam 
as mais de 1200 crianças que frequen-
tam estas três escolas. Os voluntários 
da Solsef estarão presentes em todas as 
Eucaristias, onde darão um pequeno te-
stemunho e terão uma banquinha com 
artigos solidários à venda. 

SUSPENDEM-SE MISSAS NO VERÃO 
- Como vem sendo habitual no período 
de férias, vão ser suspensas as missas 
dominicais das 12.15 no Senhor da Cruz e a das 15.30 na Igreja do 
Terço. A última celebração antes das férias ocorre hoje domingo, 
11.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES - O Prior encontra-se a elaborar 
o Programa de Actividades para o próximo ano pastoral e apela 
a todos os grupos que lhe façam chegar o relatório das suas re-
uniões de balanço do ano findo, bem como propostas de acção 
para o próximo ano, a fim de serem consideradas no Programa da 
Paróquia. Quem é paróquia e quer agir em comunidade não pode 
estranhar este apelo, aliás há anos repetido.

LOC/MTC - Vai reunir na próxima terça-feira, às 21.00, nas salas 
de catequese.

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

- Família n.º 93 - 10,00
- Familia n.º 170 - 40,00
- Família n.º 236 - 50,00

TOTAL DA SEMANA - 100,00 euros

A transportar: 25.587,55 euros
Despesas até agora: 33.233.75 euros

EM BUSCA DA IDENTIDADE ATRIBUÍDA
O mundo ficaria melhor se cada pessoa conhecesse a identidade que um dia, em 
criança, os pais e padrinhos, lhe atribuíram. Temos de admitir que muitos batizados 
não são cristãos, porque lhes deram uma identidade que também lhes confere a 
dignidade de serem filhos adotivos de Deus, mas não os introduziram na “Casa de 
Família”, onde se aprende a ser feliz e a usufruir os bens que lá se distribuem.
Nasceu recentemente em Braga um movimento cívico denominado «Contra a In-
diferença». É notícia a intenção dum manifesto, apelando à participação ativa nas 
eleições. Assim, prestam um bom serviço à sociedade, procurando diminuir o cres-
cente aumento da abstenção. Uma ação política louvável, sem ser partidária.
Esta iniciativa, pode bem inspirar outros “movimentos” ou ações pontuais.
Porque razão muitos pais ou famílias, procuram que os filhos sejam batizados, 
façam uma festa de comunhões, para nesse dia juntar familiares, se não praticam, 
se talvez já tenham perdido a fé, mas sobretudo sabendo que não lhes vão garantir 
a felicidade e alegria a que podiam ter acesso? E, se perderam a fé e querem ver 
esclarecidas as dúvidas, porque não vencer o respeito humano e procurar ajuda?
Se cada paróquia se organizasse de modo a estudar as razões da indiferença reli-
giosa local, talvez desse o primeiro passo para a evangelização tão deficiente, que a 
pandemia ajudou a pôr a descoberto.
A catequese das crianças tem de ser antecedida pela procura individual da própria 
identidade, feita pelos pais e catequistas.
Que a próxima geração não abandone os sacramentos acusando-nos de termos 
feito como um “tal frei tomás”!

Leonor Coelho, In Jornal de Vieira, 15.06.2021

A SABEDORIA DETERMINA A HISTóRIA
A influência da Bíblia na cultura ocidental nota-se partic-
ularmente na imagem que temos de Deus. Pensem o que 
pensarem d’Ele, já faz parte integrante da história do Oci-
dente, que dificilmente será contada sem se cruzar com o 
cristianismo e com o seu Deus. Só desde há meio século 
boa parte dos ocidentais conta a sua história sem contar 
com Deus. A consciência de muita gente hoje mal tem em 
conta o facto de, até há sessenta anos, ser normal ver o 
divino a impregnar o humano, visão que não era fórmula 
cristalizada, mas respiração e inspiração viva que elevava 
a vida humana, a incendiava e a conduzia, com ecos nas 
artes e na literatura, e que fez nascer actividades essenciais 
como a filosofia e a ciência. Hoje, muita gente das socie-
dades ocidentais, desde o aldeão até aos ilustrados «prémio 
Nobel», prescinde do «factor Deus». Até se põe a questão 
do lugar de Deus na sociedade e da legitimidade de mani-
festações públicas em sua honra. As recentes dificuldades 
para introduzir no prólogo da Constituição europeia uma 
referência às raízes cristãs da Europa poderiam ver-se 
como consequência dessa conjuntura generalizada. Mui-
ta gente pensa que numa sociedade letrada, esclarecida e 
progressista não há lugar para Deus. E levantam-se outros 
altares a ídolos de diversa índole. Procurar Deus seria incó-
modo ou interessante?
Muito distante desta mentalidade estavam os sábios bí-
blicos. Com a sua reflexão contemplativa sobre a vida, as 
suas sentenças de experiência feitas são concentrados de 
vida vivida e experimentada, que se oferece e se dá gra-
tuitamente para iluminar outras vidas. Tinham em comum 
com os profetas o seu olhar atento para o mundo e para 
a história humana. Pensando a vida sempre de novo at-
ravés do filtro da tradição, das relações humanas e do meio 
ambiente em que se inseriam, os sábios tiravam lições da 
história passada para traçarem os caminhos do presente e 
do futuro. Sobretudo, concluíam e ensinavam que o agir e 
as atitudes humanas têm consequências na história, de-
terminando-a para o bem ou para o mal, onde não são 
indiferentes as pequenas e as grandes escolhas. (...)

Armindo, Vaz (Teólogo carmelita), in Boletim de Espiritualidade, 1 de Julho 2021

ARQUIDIOCESE PROMOVE FORMAÇÕES PARA CATEQUISTAS
O Departamento para a Formação de Ministérios Laicais da Ar-
quidiocese de Braga vai realizar duas ações de formação, nos dias
17 e 24 de julho, destinadas a agentes de pastoral. No dia 17 
(sábado) decorrerá, no Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese 
de Braga, entre as 09h30 às 16h30, o Curso de Sensibilização, des-
tinado sobretudo a catequistas em início de actividade ou sem 
formação. Os interessados em tomar parte neste curso e obter 
certificado de participação, devem fazê-lo através do e-mail edu-
cris@arquidiocese-braga.pt
No sábado seguinte, das 14h30 às 18h00, terá lugar no Espaço 
Vita a formação “Catequese: do Acto à Acção – Acolhendo as in-
terpelações do Directório para a Catequese”. A primeira formação 

poderá ter uma segunda 
edição, no dia 18 (domin-
go), no mesmo horário, 
caso haja um grande 
número de inscrições.
A presença nesta ação 
de formação é condi-
cionada a um número 
limite de participantes 
pelo que devem fazer a 
inscrição o quanto an-
tes, através do seguinte 
link: https://forms.gle/
cJvzRXwvCbvc1iPy5


