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Que Senhora na Terra de Santa Maria?
Profundamente religioso e mariano, importa nunca deixar de anali-
sar a religiosidade do povo português. Reconhecê-la é cuidá-la. E o 
zelo pastoral passa, inevitavelmente, por assumir como missão man-
ter e respeitar tal religiosidade, sem a deixar cair refém das novas 
ideologias ateias ou panteístas.
Cuidar do equilíbrio entre a razão e o coração nunca foi tarefa fácil. 
Precisamos de uma teologia que, com o sentido crítico próprio de 
quem pensa no humano misterioso, quanto à sua imanência e trans-
cendência, respeite os ritmos do coração, voltados mais para a pie-
dade do que para a razão. E não será a verdadeira pastoral despertar 
e ajudar a subir para os patamares superiores da transcendência?
Maria, é inegável, ocupa um lugar especial no coração de todos os 
portugueses. Podem até abandonar o baptizado e a prática religiosa, 
mas «Nossa Senhora» ocupa um lugar de relevo. Pior que tudo é 
mesmo quando este «lugar» desaparece. 
Será verdadeira a devoção dos portugueses a Nossa Senhora? Claro 
que sim. Precisa ela de vigilância pastoral? Inegavelmente.
Em 15 de Agosto é uma romaria, de norte a sul de Portugal, a louvar 
e agradecer à Senhora das mil e uma invocações e dos mil e um ves-
tidos ou imagens. A Senhora da Assunção, ou Santa Maria Maior, é também a Senhora da Dormição, assim invocada pelos nossos 
irmãos ortodoxos. Os muitos nomes ou invocações dizem o universo das necessidades humanas, dizem a história e a cultura dos 
diversos povos, dizem as ânsias e esperanças e apontam sempre para a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus (Theotokos), que acompanha 

os difíceis sins que somos chamados a dar a Deus quando Ele nos visita.
Na Assunção, ou Dormição, somos convidados a olhar para o «desfecho» de uma 
vida santa, habitada pelo Altíssimo, glorificada no Céu, para onde precisamos e 
gostamos de olhar. Sabendo que a 
Mãe está no Céu, a Ela recorremos 
no nosso «vale de lágrimas».
Proclamado em 1 de Novembro de 
1950 por Pio XII, o dogma da As-
sunção (Maria foi elevada à glória 
celeste em corpo e alma), afirma o 
que o povo de Deus desde muito 
cedo vivia: a Assunção de Maria 
é a esperança da nossa frágil hu-
manidade. Pelos méritos do Redentor, seu Filho, cada um dos baptizados sente o 
direito à herança do Céu, vive e espera a ressureição e a glória. Maria, neste título 
de Assunção ou Dormição, afirma-se como a primeira de todos, humana como nós, 
a ser glorificada e a dar-nos a garantia de o sermos também um dia.
Nela vemos a salvação, o poder e o reino de Deus realizados. Nela se revê toda a 
Igreja ao longo dos séculos na sua marcha libertadora do pecado à procura do Reino 
de Deus. Nela, Arca da Alinça, vê-se o povo de Deus habitado pelo Espírito e fundado 
na esperança da glória eterna, vencidas todas as adversidades da vida. 
A Assunção de Maria ensina o povo de Deus a reconhecer que todas as dores para 
a gestação do reino de Deus no espaço e tempo, no hoje da Igreja e do mundo, são 
anunciadoras da vitória final do bem sobre o mal, vitória que, prefigurada já no 
Génesis, será também a vitória de todos nós. O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Terminado que foi o processo da constituição das candidaturas 
às eleições autárquicas, fica para trás uma certa mágoa pelo pro-
cesso sinuoso e difícil, do qual urge retirar consequências, para 
que tal não volte a acontecer no futuro. Diremos que somos todos 
humanos e a todos atinge a tentação do poder e da valorização 
do nosso ego, pessoal ou partidário. O povo de Barcelos espera e 
merece mais daqueles que se candidatam a um cargo público.
Dita esta palavra, impõe-se olhar para o futuro, tanto quanto pos-
sível sem transportarmos para ele este «peso» agora ultrapassado.
Espera-se de todas as candidaturas sem excepção provas claras de 
que é o serviço ao bem comum que as move e que se apresentam 
ao eleitorado não apenas com discursos inflamados de promes-
sas, apesar de tantas vezes repetidas algumas delas, mas com a 
chancela de uma vida pessoal, familiar e cívica com provas dadas 
de honestidade e competência. Face a tantos discursos e atitudes 
que desacreditam a vida política, ouvidos em público e em privado, 
reveladores de pouca saúde da nossa democracia, que já não se 
pode desculpar com uma adolescência, mesmo que prolongada, 
importa recuperar valores e a confiança de que, também na nobre 
arte da política, se encontram muitos homens e mulheres dignos. 
Mais que nunca, cada um dos candidatos deve revestir-se desta 
honradez pessoal, para merecer, da parte dos eleitores, a resposta 
de se deslocarem às urnas, evitando assim o triste espectáculo de 
uma abstensão em níveis escandalosos, e de nele votar.
Acresce que, em eleições autárquicas, conta sobretudo a proxim-
idade entre eleitores e candidatos, uma proximidade que ganha 
quando aparece espontânea e não apenas mediada partidaria-
mente e é resultado do reconhecimento de valores de boa vizin-
hança e de empenho pelo bem de todos. Se não existe um efecti-
vo gosto pela sua própria terra, por mais que seja um candidato 
reconhecido e até com provas dadas noutras geografias e âmbitos 
do poder, fica sempre um espaço grande para a desconfiança.
Num olhar realista para as nossas freguesias de Barcelos, impõe-se 
considerar a marca religiosa que define a nossa identidade. Ela não 
depende da vontade dos presentes candidatos, antes foi-nos doa-
da, vem do passado, que exige ser considerado na sua verdade, isto 
é nas suas virtudes e nos seus defeitos. Fazer de conta que ela não 
existe em nome de uma «modernidade» desastrosa é iludir o povo. 
Como parece atitude aberrante não considerar o todo da pessoa, 
do candidato, logo também na sua dimensão religiosa. Felizmente 
que a presença dos actólicos na vida pública tem dado provas su-
ficientes para reconhecermos a isenção necessária em relação aos 
não crentes. Todos são cidadãos, crentes uns e outros não, e é ao 
serviço de todos que os candidatos cristãos são instados a pro-
ceder. Bom seria que também os que lergitimamente se afirmam 
cidadãos não crentes não usem a religião por conveniência, seja 
para ajudar seja para omitir. Que ninguém vista o fato de «crente» 
para ganhar votos dos crentes e que ninguém dispa o fato de cren-
te para se dizer imparcial, o que seria ridículo. Into não impede de 
dizer também que legitimamente se espera dos candidatos crentes 
um agir ético mais forte em relação a todos.
No que toca a ajudas oficiais, bom seria que as paróquias, confrar-
ias e outras entidades eclesiais mereceseem igual consideração por 
parte dos autarcas. Elas estão ao serviço de todos e, nas circun-
stâncias presentes, com sérias dificuldades em manter encargos, 
nomeadamente com o património, de que todos usufruem. Ou não 
serão as entidades eclesiais nas 89 freguesias do concelho, aquelas 
que mais e melhor representam a história e a cultura de séculos? 
Porque hão-se ser apenas os crentes praticantes, ligados à Igreja 
no seu quotidiano, a cuidarem das igrejas e capelas, que todos 
usam, pelo menos para o funeral?
Apreciemos e respeitemos o empenho dos agora candidatos. Ouça-
mos as suas propostas. Ajudemo-los a estabelecer programas ex-
equíveis e facilitemos o ambiente de paz da campanha. Saudemos os 
vencedores. Ajudemos os vencidos a aceitar a derrota. Caminhemos 
juntos, mesmo que como adversários, mas nunca como inimigos.

P. Abílio Cardoso

Ano XVII - Nº 33/34 - 15/22 de Agosto de 2021

ORAçãO 
Pai santo e amado, 
o vosso Filho Jesus ensinou-nos 
que nos Céus se esparge uma grande alegria
quando alguém que estava perdido é reencontrado, 
quando alguém que estava excluído, 
rejeitado ou descartado é reinserido no nosso nós, 
que assim se torna cada vez maior. 
Pedimo-Vos que concedais a todos os discípulos de Jesus 
e a todas as pessoas de boa vontade 
a graça de cumprirem a vossa vontade no mundo. 
Abençoai todo o gesto de acolhimento 
e assistência que repõe a pessoa 
que estiver em exílio no nós da comunidade e da Igreja,
para que a nossa terra possa tornar-se, 
tal como Vós a criastes, 
a Casa comum de todos os irmãos e irmãs. Ámen. 

Roma, em São João de Latrão, na Festa dos Apóstolos São Filipe e São Tiago,
3 de maio de 2021.  [Francisco]

BODAS DE OURO
Celebram no próximo domingo, dia 22, as suas bodas 
de ouro de casamento Joaquim Rodrigues Miranda e 
Maria Floripes Magalhães Soares. O casamento foi 
celebrado na Igreja de Aborim no dia 22 de Agosto de 
1971. A Paróquia une-se à acção de graças e felicita o 
casal por este jubileu.

PARA eLes Os nOssOs PARAbéns

IGReJA MATRIZ e DO TeRçO
enCeRRADAs de 16/08 a 02/09

Por decisão da Confraria de nossa senhora 
do Terço e por motivo de férias do pessoal, 
a Igreja do Terço permanecerá encerrada 
de 16 de Agosto a 02 de setembro.
A Igreja Matriz abrirá todos os dias das 
18.00 às 19.45 para a Missa.

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa para com o Bole-
tim, que é distribuído gratuitamente. 

- Familia n.º 279 - 5,00
- Família n.º 4 - 10,00
- Familia n.º 1188 - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 35,00 euros

A transportar: 25.795,75 euros
Despesas até agora: 33.987.01 euros

PeDITÓRIO PARA As MIGRAçÕes
A fazer em todas as igrejas e capelas, o peditório 
das missas de hoje destina-se às Migrações. Pede-se 
e agradece-se generosidade.

PERSONIF IcAçãO 
INSUPERávEL DA 
FRANQUEzA AM-
OROSA, EScREvE 
HäRINg: “Devemos con-
siderar-nos, sobretudo, 
homens à procura da ver-
dade. E isto só é possível se 
o fizermos em solidariedade 
com todos os que, do mesmo modo, procuram a ver-
dade” (...) A virtude da franqueza não nos permite per-
guntar se a nossa vivência e a nossa prática da verdade 
salvífica nos beneficia ou nos prejudica. O critério de-
cisivo é saber se ela serve para a salvação de todos (...) 
a coragem de dizer sinceramente aquilo que, de acordo 
com a sua melhor ciência e conhecimento, convém mais 
ao reino da verdade, da paz e da justiça”. 

 «Ou tu recebes o 
Evangelho como é, 
como foi anuncia-
do, ou recebes out-
ra coisa. Mas não se 
pode negociar, com 
o Evangelho. Não se 
pode descer a com-
promissos: a fé em 
Jesus não é mer-
cadoria a regatear: 
é salvação, é en-
contro, é redenção. 
Não se vende bara-
to», vincou Fran-
cisco, que alertou 
para o perigo dos 
reducionismos da 

mensagem de Cristo, sempre presentes na história da 
Igreja e que hoje subsistem, por parte de congregações 
religiosas e movimentos católicos. 

Papa Francisco, 4/8/2021
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
E XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM

seGUnDA, 16 - s. esTÊVãO DA HUnGRIA
 Leituras: Jz 2, 11-19
   Mt 19, 16-22

09.00 (Senhor da cruz): Maria de Lurdes Oliveira Barbosa
19.00 (Matriz): Mons. Alberto da Rocha Martins

TeRçA, 17 - s. beATRIZ DA sILVA
 Leituras: Jz 6, 11-24a
  Mt 19, 23-30

09.00 (Senhor da cruz): José Gonçalves Duarte e familiares
19.00 (Matriz): Maria Emília Fernandes da Cunha Arantes

QUARTA, 18 - Leituras: Jz 9, 6-15
       Mt 20, 1-16a

09.00 (Senhor da cruz): Intenções de Antero Pereira
          e Ambrusina Brito Figueiredo
19.00 (Matriz): António Rodrigues dos Santos (3º aniv.)

QUInTA, 19 - s. JOãO eUDes
 Leituras: Jz 11, 29-39a
  Mt 22, 1-14

08.00 (são José): Familiares de Teresa Simões
09.00 (senhor da Cruz): Joaquim Pinto de Azevedo,
          pais e sogros
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Pelas almas do Purgatório
- Maria Arminda Pereira Pinto de Azevedo Vieira

SExTA, 20 - S. BERNARDO
 Leituras: Rut 1, 1-2a. 3-6. 14b-16. 22
   Mt 22, 34-40

09.00 (Senhor da cruz - Intenções colectivas):
- José Narciso Costa Alves
Celebram hoje as suas Bodas de Ouro, às 11.00, no Senhor da Cruz:
- Armindo da Costa Miranda e Palmira Vilaça da Silva
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista da Costa,
         esposa e filho
sábADO, 21 - S. PIO x
 Leituras: Rut 2, 1-3. 8-11 - 4, 13-17
   Mt 23, 1-12

09.00 (Senhor da cruz): Dulcínio Linhares de Sousa
       e esposa M.ª do Céu Fernandes
17.30 (S. José): Acção de graças ao Santíssimo Sacramento
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Carlos do Carmo Pereira da Quinta e Costa, pais e irmãos
- Maria Fernanda Lopes Martins
- Maria de Lurdes Antunes da Silva (aniv.) e marido
- M.ª Rosalina Lopes Coelho e filhos João Manuel e Domingos
- Manuel Pereira Sousa Monteiro, esposa M.ª Amélia e família

DOMInGO, 22 - XXI DO TeMPO COMUM
 Leituras: Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b
   Ef 5, 21-32
                Jo 6, 60-69

09.00 (Senhor da cruz): Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
11.00 (Matriz): Pelo povo (Acção de gracas de Bodas de 
Ouro de casamento de Joaquim Miranda e Floripes Soares)
19.00 (Matriz): Pelos Benfeitores da Paróquia

seGUnDA, 23 - s. ROsA De LIMA
 Leituras: 1 Tes 1, 1-5. 8b-10
   Mt 23, 13-22

09.00 (Senhor da cruz): Maria do Rosário Pereira Fernandes
19.00 (Matriz): Maria Cândida Barbosa da Costa

TeRçA, 24 - s. bARTOLOMeU
 Leituras: Ap 21, 9b-14
   Jo 1, 45-51

09.00 (Senhor da cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
19.00 (Matriz): Francisco Duarte Carvalho
 - João Batista Araújo Oliveira

QUARTA, 25 - s. LUís De FRAnçA
         e s. JOsé De CALAsAnZ
 Leituras: 1 Tes 2, 9-13; Mt 23, 27-32

09.00 (Senhor da cruz): António Azevedo Araújo,
     esposa e filhos
19.00 (Matriz): Manuel João Jesus Amaral
  - João Batista Araújo Oliveira

QUInTA, 26 - Leituras: 1 Tes 3, 7-13; Mt 24, 42-51

08.00 (são José): Acção de graças ao Menino Jesus de Praga
09.00 (senhor da Cruz): Joaquim Abilheira
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Ana Pereira Silva
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filhos Manuel e José
- Maria Isabel Pereira Ribeiro
- Isabel Maria Ferreira Garrido (30º dia)
- Maria Joaquina Lopes Rodrigues (30 ºdia)
- Maria daConceição Machado Ferreira (7º dia)

SExTA, 27 - S. MóNIcA
 Leituras: 1 Tes 4, 1-8
   Mt 25, 1-13

09.00 (Senhor da cruz - Intenções colectivas):
- Maria Teresa Pereira
- Pais de Laurentina Braga
19.00 (Matriz): José Rego de Sousa Graça

sábADO, 28 - S. AgOSTINHO
 Leituras: 1 Tes 4, 9-11
   Mt 25, 14-13

09.00 (Senhor da cruz): Dinis Augusto Rodrigues
17.30 (S. José): Maria da Conceição Monteiro Soares,
             marido e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Maria Carminda Ferreira Gomes Costa
- José Simões de Sousa (30º dia)

DOMInGO, 29 - XXII DO TeMPO COMUM
 Leituras: Deut 4, 1-2. 6-8
   Tg 1, 17-18. 21b-22. 27
                Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

09.00 (Senhor da cruz): António Jorge V. B. Araújo
11.00 (Matriz): Pelo povo 
19.00 (Matriz): Leonel da Quinta Fernandes (aniv.)

À vossa direita, senhor, está a Rainha do Céu
saboreai e vede como o senhor é bom

bOLeTIM COnsTRUIR - Como previsto no Plano de Actividades, 
no próximo domingo não haverá publicação do boletim Construir. 
Por isso o calendário litúrgico, bem como as intenções de missas 
reportam-se a duas semanas.

extractos da MensAGeM PARA O 107º DIA MUnDIAL DO MIGRAnTe e DO ReFUGIADO 
«RUMO A UM, nÓs CADA VeZ MAIOR»

Igrejas ou pessoas vazias?
1. A montante do fenómeno das «igrejas vazias», há muito que nos preocupá-
vamos com indícios de «pessoas vazias». Assim sendo, só voltaremos a ter as 
igrejas cheias de pessoas se as pessoas estiverem cheias com a presença de Deus 
2. Afinal, o vazio que «preenche» os edifícios pode ser uma ressonância do 
vazio que já inundava muitas vidas. Aliás, a situação não é de agora, embora 
possa ter uma expressão mais intensa agora. De facto, quando as igrejas re-
abriram, não voltaram a encher, mesmo descontando as condicionantes que 
as impedem de lotar. 
3. É por isso que não basta voltar a abrir as portas do templo. É fundamental 
que não se fechem as portas da vida. Quem ia apenas por hábito poderá ter-
se desabituado. Impõe-se, por conseguinte, criar fome e sede de Deus, do Seu 
mistério e respectiva celebração. 
4. Já vimos que ficar à espera não resolve. Porventura, terá havido quem deix-
asse de sentir a falta da Igreja. Também houve quem censurasse o encerra-
mento das igrejas e se mantenha, após a reabertura, afastado delas.
5. É preciso ir ao seu encontro, para que se reponham os vínculos com a 
comunidade. Segundo o teólogo Michael McCallion, há uma relação estreita 
entre fé e comportamento. «Se o comportamento desaparece, a fé também 
poderá desvanecer-se». 
6. Os contactos com os membros da comunidade não hão-de circunscrever-se 
ao momento celebrativo. De resto, a Eucaristia, além do «durante», envolve 
também um «antes» e um «depois». 
7. É decisivo ir ao encontro dos elementos da comunidade no «antes» e no 
«depois» para que eles possam vir ao encontro no «durante». A experiência diz 
que, ao longo dos confinamentos, as comunidades que mantiveram contacto 
com os seus membros estão a conseguir manter – e até aumentar – os níveis 
de participação. 
8. É certo que, para a participação na Eucaristia, deveria bastar a convicção 
da sua importância única e da sua necessidade incomparável. Acontece que a 
mentalidade é diferente e as pessoas são mais sensíveis quando são contact-
adas e convidadas. 
9. Daí que Michael McCallion considere que, mais do que nunca, a Igreja pre-
cisa de incrementar a «hospitalidade e de convidar as pessoas a ficar».  Neste 
sentido, seria salutar a organização de eventos motivacionais todas as sem-
anas e o envio de uma mensagem do pastor a cada membro da comunidade. 
10. O contacto pessoal constitui um poderoso estímulo para a vivência co-
munitária. Tal acompanhamento é vital para fazer crescer – e qualificar – a 
participação. Será que as pessoas olham para os sacramentos – «maxime» para 
a Eucaristia – como indispensáveis para a alimentar a fé? Ou não será que os 
encaravam como meras rotinas ocasionais, entranhadas nalguns segmentos 
da sociedade? Enfim, procuremos sair para que todos possam voltar!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 03.08.2021

«Passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais 
num consumismo febril e em novas formas de autoproteção 
egoísta. No fim, oxalá já não existam “os outros”, mas apenas 
um “nós”» 
A HIsTÓRIA DO «nÓs»: «A história da salvação vê um nós 
no princípio e um nós no fim e, no centro, o mistério de Cristo, 
morto e ressuscitado «para que todos sejam um só» (Jo 17, 
21). Mas o tempo presente mostra-nos que o nós querido por 
Deus está dilacerado e dividido, ferido e desfigurado. E isto 
verifica-se sobretudo nos momentos de maior crise, como ag-
ora com a pandemia. Os nacionalismos fechados e agressivos 
(cf. Fratelli tutti, 11) e o individualismo radical (cf. ibid., 105) 
desagregam ou dividem o nós, tanto no mundo como dentro 
da Igreja».
UMA IGReJA CADA VeZ MAIs CATÓLICA: «A catolicidade 
da Igreja, a sua universalidade é uma realidade que requer 
ser acolhida e vivida em cada época, conforme a vontade e 
a graça do Senhor que prometeu estar sempre connosco até 
ao fim dos tempos (cf. Mt 28, 20). O seu Espírito torna-nos 
capazes de abraçar a todos para se fazer comunhão na di-
versidade, harmonizando as diferenças sem nunca impor uma 
uniformidade que despersonaliza. No encontro com a diver-

sidade dos estrangeiros, dos migrantes, dos refugiados e no 
diálogo intercultural que daí pode brotar, é-nos dada a opor-
tunidade de crescer como Igreja, enriquecer-nos mutuamente. 
(...) Hoje, a Igreja é chamada a sair pelas estradas das periferias 
existenciais para cuidar de quem está ferido e procurar quem 
anda extraviado, sem preconceitos nem medo, sem proselitis-
mo, mas pronta a ampliar a sua tenda para acolher a todos. 
Entre os habitantes das periferias existenciais, encontraremos 
muitos migrantes e refugiados, deslocados e vítimas de tráfico 
humano, aos quais o Senhor deseja que seja manifestado o 
seu amor e anunciada a sua salvação.
UM MUnDO CADA VeZ MAIs InCLUsIVO: «O futuro das 
nossas sociedades é um futuro «a cores», enriquecido pela di-
versidade e as relações interculturais. Por isso, hoje, devemos 
aprender a viver, juntos, em harmonia e paz». 
O sOnHO TeM IníCIO: «Somos chamados a sonhar jun-
tos. Não devemos ter medo de sonhar e de o fazermos juntos 
como uma única humanidade, como companheiros da mesma 
viagem, como filhos e filhas desta mesma terra que é a nossa 
Casa comum, todos irmãs e irmãos (cf. Fratelli tutti, 8).  

3 de maio de 2021, [Francisco]

    ORAçãO DAS FÉRIAS
"Ensina-nos, Senhor, a agradecer a água 
que nos refresca e as nascentes longínquas 
donde ela escorre.

Ensina-nos a encontrar comunhão nas pa-
lavras que trocamos, mas também a recon-
hecer quanto o silêncio nos une.

Ensina-nos a valorizar na iluminada trans-
parência do dom também o caminho interi-
or, por vezes árido, que o permitiu.

Ensina-nos a louvar a leveza dos dias per-
feitos, mas a amar com igual ou superior 
amor as imperfeições de todos os outros.

Ensina-nos, Senhor, a saborear o pouco, e 
a fazê-lo como se estivéssemos a receber o 
imenso.

Ensina-nos a festejar num único sorriso, 
que pode mesmo ser breve, toda a alegria 
de que a vida é capaz.

Ensina-nos, Senhor, a acariciar numa única 
flor a beleza dos inteiros campos.

Ensina-nos a abraçar este tempo com mais 
gratidão, simplicidade e coragem.

Ensina-nos, Senhor, a acolher a consolação 
de certos gestos, mas também a responsab-
ilidade de consolar.

Ensina-nos a sentir que um ínfimo grão de 
areia, na nossa mão aberta, nos liga à vas-
tidão sem fim do universo.

Ensina-nos, Senhor, a contemplar no que 
está diante dos nossos olhos aquela promes-
sa de amor que Tu continuamente garantes."

P. José Tolentino Mendonça


