
Que Cristo mostra a nossa vida?
Somos seres complexos. Mais ainda quando tentamos dizer a nossa 
identidade. Damo-nos conta de que somos «muitos» e «diversos». Na 
unidade do ser, são muitas as facetas do meu existir e às vezes até o 
exprimimos: «nem eu me entendo a mim próprio».
Na Igreja, a acção pastoral, isto é o que a Igreja procura fazer é que 
o crer corresponda com o fazer: pelo que faço eu mostro a minha fé, 
a relação mais pessoal com Deus. Sendo cristão, a minha identidade 
fica sempre ligada à pessoa de Jesus. 
Entretanto, a pergunta em título vai mais longe: suposto que o fazer 
é continuidade do ser, que as obras que faço dizem o crente que sou, 
a minha vida, continuidade do agir de Cristo em mim, mostra como 
eu olho para Jesus. E aqui, quantas caricaturas de Jesus!
O cristão que procura ser discípulo de Jesus, aprendendo e pondo em 
prática a Palavra, corre o risco de dar imagens falsas do verdadeiro 
Jesus e, nesse caso, com a falsidade da sua vida, dá um testemunho
falso, não difícil de detetar. 
Quando Jesus, segundo o relato de Lucas hoje escutado, se voltou 
para os apóstolos a perguntar-lhes o que dele diziam, não valoriza as 
respostas ouvidas - eram de outros - mas insiste na resposta pessoal 
de cada um: «E vós, quem dizeis que Eu sou?»
A resposta certa de Pedro, afirmando que O reconheciam como o Mes-
sias esperado pelo povo hebreu, é «corrigida» por Jesus, acautelando 
uma má compreensão do que significava para eles o Messias: não o 
Messias triunfante ou político, ou guerreiro, ou do espetáculo, das 
honras e interesses materiais, os «deste mundo», mas sim o Messias 
da Cruz, o rejeitado por todos, nunca preparados para a dureza da cruz, 
o preço a pagar pelo amor fiel a Deus, que renova e tudo transforma. 
Ainda hoje é para nós muito fácil falarmos do Cristo que nos libertou 
do pecado, fez de nós filhos de Deus, é para nós caminho, verdade 
e vida, convidando-nos a uma «vida em abundância». Mas, quando 
tudo isto implica «renunciar a si mesmo, pegar numa cruz e apren-
der a perder a vida por causa de Jesus, vai-se a simpatia e beleza do 
discipulado. Perdemos a força de ligação ao Céu e preferimos ficar 
agarrados à terra. Só que Esse não é o Cristo autêntico. 

O Prior - P. Abílio Cardoso 
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UM OLHAR OUTRO 
Eu estava lá. Fragiizado na sua cadeira de rodas, sabendo todos da sua dor 
nos joelhos, nada lhe impedia o sorriso cativante e contagiante. O Papa 
Fancisco simplesmente é um homem de Deus, situado num mundo em 
convulsão, alvo das mais díspares apreciações.
Era a quarta-feira, 8 de Junho. Dia de Audiência Geral na Praça de S. Pedro. 
Bem cedo para lá me dirigi. Com outros sacerdotes de Barcelos. Em lugar 
próximo, a uns 20 metros, pudemos ouvir a mensagem firme e segura, 
determinada e interpelante. Ouvíamos a mensagem mas não só. Ouvíamos 
também os seus próprios comentários fora do texto escrito, sempre com 
bonomia e muita seriedade. Como ouvíamos também os àpartes dos que 
nos rodeavam. E também os aplausos de concordância. Nunca os «asso-
bios», como acontecem em circunstâncias idênticas particularmente nos 
discursos políticos.
E de que falou o Papa Francisco? Da vida, como sempre. Da vida de to-
dos e não só dos crentes. Da vida que interessa a todos, crentes ou não, 
cristãos ou não. Certamente que todos compreendemos que ele espera, e 
nós esperamos, que a vida dos  que se dizem cristãos corresponda, no seu 
quotidiano, aos ensinamentos que Cristo nos deixou.
Desta vez, o tema é bem pertinente. Estamos já em tempos de início de 
férias. De descanso que ninguém contesta. No fim de contas, de buscar 
sempre novos equilíbrios para que a vida aconteça «com abundância», 
como é vontade de Jesus. 
Leio o que os jornais destacaram daquilo que eu próprio ouvi: «O papa crit-
icou o mito da ‘eterna juventude’, uma «obsessão’ da sociedade contem-
porânea, que leva a desvalorizar o património da velhice e a ‘descartar’ os 
idosos.. Como é possível que esta cultura do descarte decida descartar os 
velhos, porque não são úteis? Os velhos são os mensageiros do futuro, da 
ternura, da sabedoria de uma vida vivida». E acrescentou o Papa: «As rugas 
são um símbolo da experiência, da vida, da maturidade, de ter feito um 
caminho... A nossa época e a nossa cultura, que mostram uma tendência 
preocupante para considerar o nascimento de um filho como uma simples 
questão de produção e de reprodução biológica do ser humano, cultivam 
o mito da eterna juventude como a obsessão - desesperada - da carne 
incorruptível».
Curiosamente o impacte destas palavras, reconheço-o, não é o mesmo ao 
lê-las como quando as ouvi, lidas pelo próprio com a entoação que lhe 
conhecemos.
Certamente que reconhecemos este olhar certeiro sobre a cultura do nosso 
tempo, que idolatra as conquistas da ciência e da técnica sem se dar conta 
do empobrecimento do ser humano, marcado pela transcendência, pelo 
mistério, por um devir na esperança que aponta não para a morte no nada 
mas para uma vida em plenitude. Razão que me leva a repetir, tantas vezes, 
que a nossa cultura nos empobrece e resfria, enquanto a espiritualidade e a 
fé nos alarga os horizontes projectando-os para além da contagem dos anos.
Uma semana depois, o Papa voltou ao assunto da fragiidade do corpo hu-
mano ao dizer quer «é preciso escutar o corpo e aceitar os seus limites». 
Certamente que entendemos o «recado», que deveríamos ter aprendido e 
assumido há muito tempo já. Quem não se lembra de algumas discussões 
sobre o estado de saúde do papa João Paulo II, que mostrou ao mundo, sem 
esconder nada, a sua condição física, na altura deplorável e  até indigna 
(mais valia renunciar..., ouvia-se)? Numa leitura mais realista e evangéli-
ca não faltou quem olhasse aquele corpo fragilizado, doente, gravemente 
doente de João Paulo II como um grande «sinal teológico»: afinal não foi 
na dor extrema da cruz que se deu a redenção do ser humano? E não nos 
ensinou o Mestre que é pela cruz que se chega à ressurreição? Não nos ad-
miremos pois que, na vida do Papa, como na vida de  todos os seguidores 
de Jesus, nada do que é humano deve ser ocultado pois é esta realidade 
que se encontra no processo de salvação por Jesus.
Não caiamos no olhar «racional e sociológico» apenas quando olhamos 
para a figura do Santo Padre, para especularmos sobre a sua hipotética 
renúncia. Já ele nos deu sinais claros que a sua missão não se realiza ape-
nas em bom estado físico.
Porque não olharmos para o seu cuidado pastoral para com as pessoas 
idosas - o Dia do Idoso foi por ele instituído para ser celebrado a 26 de 
Julho, dia dos pais de Nossa Senhora, Joquim e Ana - para um «olhar outro» 
sobre a riqueza dos idosos na sociedade?

P. Abílio Cardoso

A “gestação de substituição”, legal-
izada em Portugal numa quase 
geral indiferença, é frontalmente 
contrária à ecologia humana ao con-
trariar a natural harmonia da pro-
criação, da maternidade, da família

Juiz Pedro Vaz Patto

- Em Julho de 1979 foi nomeado Vigário 
Cooperador o P. Joaquim Faria Brito.
- E que a 21 de Outubro de 1979 foi a 
festa da Investidura de Monsenhor do 
P. Alberto da Rocha Martins, restaura-
da que fora a Colegiada. O Mons. Al-
berto recebeu também o Diploma de 
Cidadão Honorário de Barcelos

BODAS DE PRATA
Celebram na próxima terça-feira, dia 21, as suas 
bodas de prata de casamento Júlio César Ribei-
ro da Silva e Ana Cidália Rodrigues de Sousa. 
O casamento foi celebrado na Igreja da Várzea 
(São Bento) no dia 21 de Junho de 1997. A Paró-
quia une-se à acção de graças e felicita o casal 
por este jubileu.

PARA eLes Os nOssOs PARAbéns

Para ser cristão não basta 
ser baptizado ou dizer que 
vamos à missa e rezamos... 
mas identificarmo-nos com 
a pessoa de Jesus Cristo, 
fazermos o encontro com 
Ele e com o seu agir».
(D. António Luciano, bispo de Viseu)

UMA EXPERIÊNCIA DE FÉ 
NO CAMINHO DE SANTIAGO

A Paróquia propõe uma experiência de fé no Caminho de 
Santiago, em 3/4 etapas, de de 4 a 7 de Julho. Trata-se da 
Variante Espiritual que, começando no Caminho Português, 
em Pontevedra, se desvia, para o mosteiro de Armenteira (1º 
dia), depois de se passar e visitar o Mosteiro de Poio. No se-
gundo dia, faz-se a rota da Água até Vila Nova de Arousa. E 
no terceiro dia, de barco pelo rio Ulla evoca-se a Translatio 
ou trasladação do corpo de S. Tiago para Iria Flavia, segundo 
a lenda. Depois, de Pontecesures seguiremos para Santiago.
Algo de novo que pode ser aproveitado espiritualmente.
Pede-se a todos os interessados que se inscrevam de imediato 
de modo a estabelecermos a logística de apoio quanto antes. 
Em termos fisicos, este Caminho faz-se com facilidade.

Consagração ao Sagrado Coração de Jesus

Dulcíssimo Jesus, Redentor do Género Humano, 
lançai sobre nós, que humildemente estamos 
prostrados diante do Vosso altar, 
os vossos olhares. 
Nós somos e queremos ser vossos, 
e, a fim de podermos viver 
mais intimamente unidos a vós, 
cada um de nós se consagra 
espontaneamente neste dia 
ao vosso Sacratíssimo Coração.
Muitos há que nunca vos conheceram: 
muitos, desprezando os vossos mandamentos, 
vos renegaram. 
Benigníssimo Jesus,
tende piedade de uns e de outros, 
e trazei-os todos ao vosso Sagrado Coração. 
Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis 
que nunca de vós se afastaram, 
mas também dos filhos pródigos
que vos abandonaram:
fazei que estes voltem quanto antes 
à casa paterna, para que não pereçam 
de miséria e de fome.
Sede Rei dos que vivem no erro 
ou separados de Vós pela discórdia: 
trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, 
a fim de que em breve haja 
um só rebanho e um só pastor.
Senhor, conservai incólume a vossa Igreja 
e dai-lhe uma liberdade segura: 
concedei ordem e paz a todos os povos.
Fazei que de um polo ao outro do mundo 
ressoe uma só voz: 
louvado seja o Coração divino, 
que nos trouxe a salvação: honra e glória a Ele 
por todos os séculos dos séculos. Amém.

C R I S M A   2 0 2 2
Aproxima-se o dia da celebração do Crisma.   Será 
no dia 2 de Julho em celebração inter-paroquial, às 
17.00, presidida pelo sr. Arcebispo, D. José Cordeiro, 
na Igreja de Rio Covo (St.a Eugénia).
Na preparação intensiva que ocorre todos os sábados 
às 21.00, os crismandos têm sido convidados para a 
celebração de véspera, na Igreja Matriz às 21.00, com 
o sacramento da reconciliação.
Entretanto, ao longo da semana o Prior receberá pes-
soalmente cada um dos crismandos em preparação.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XII DOMINGO DO TEMPO COMUM

seGUnDA, 20  - b. sAnCHA, MAFALDA e 
TeResA
 Leituras: 2 Reis 17, 5-8. 13-15a. 18;  Mt 7, 1-5

09.00 (Senhor da Cruz): Joaquim Abilheira
15.30 (Terço): Hermínio Luís Gomes Maia, esposa e filho
19.00 (Matriz): Maria Campinho (30º dia)

TeRÇA, 21 - s. LUís GOnzAGA
 Leituras: 2 Reis 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
  Mt 7, 6. 12-14

09.00 (Senhor da Cruz): José Narciso Costa Alves
19.00 (Matriz): Manuel Rosa Batista Costa, esposa e filhos

QUARTA, 22 - s. PAULInO De nOLA,
 s. jOãO FIsHeR e s. TOMás MORe
 Leituras: 2 Reis 22, 8-13; 23, 1-3;  Mt 7, 15-20

09.00 (Senhor da Cruz): António Jardim V. Boas e familiares
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
- Eduardo Alves
19.00 (Matriz): Manuel Maria da Costa Barros (30º dia)

QUInTA, 23 - nAsCIMenTO De jOãO bATIsTA
 Leituras: Is 49, 1-6; At 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

08.00 (são josé): José Narciso Costa Alves e sogros
09.00 (senhor da Cruz): Maria Teresa Carvalho Moreira
15.30 (Terço): Emília Nascimento Ramos, m.c. amigas
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Maria Cândida Barbosa da Costa
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filhos Manuel e José
- Maria do Carmo de Sousa Faria
- Artur Domingos da Silva Carvalho

SEXTA, 24 - SAGRADO CORAçãO DE JESUS
 Leituras: Ez 34, 11-16; Rom 5, 5b-11; Lc 15, 3-7

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
-Em honra de São João
- Manuel Gonçalves Coutinho
- João Batista Fernandes (aniv.), esosa e filho
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e família
19.00 (Matriz): MAntónio Oliveira e esposa Gracinda Oliveira
sábADO, 25 - IMACUlDO CORAçãO DA
     VIRGEM SANTA MARIA
 Leituras: Is 61, 9-11; Lc 2, 41-51

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
17.30 (são josé): Maria Pereira de Araújo e Joaquim Gonçalves
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Cândida Pereira Ferreira Lima (6º aniv.)
- Manuel João Jesus Amaral
- Ana Pereira da Silva
- Maria do Carmo de Sousa Faria
- Maria Isabel Pereira Ribeiro (1º aniv.)
- Manuel Correia da Silva (7º aniv.) e esposa
- Carlos Plácido do Vale (30º dia)

DOMInGO, 26 - XIII DO TeMPO COMUM
 Leituras: 1 Reis 19, 16b. 19-21
   Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62

09.00 (Senhor da Cruz): Carmo Glória Martins, Fernando Agra 
              e Domingos F. Martins Almeida
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): Acção de graças da Família Gomes e Rosas
19.00 (Matriz): Pelos Benfeitores da Paróquia

A minha alma tem sede de Vós, meu Deus

eQUIPA sÓCIO-CARITATIVA - A equipa terá a sua re-
união mensal nas salas de catequese no próximo sábado às 
16.30, seguida de acolhimento aos carenciados.

enCOnTRO ARCIPResTAL DAs FAMíLIAs - Vai decorrer 
no próximo dia 26, na Franqueira, às 15.00, estando pre-
vista uma conferência às 16.00 e a celebração da Missa às 
17.00, presidida peo sr. D. Jorge Ortiga.
Os interessados em celebrar os seus jubileus de casamen-
to neste dia devem inscrever-se quanto antes no cartório 
paroquial.

ATENçãO CATEQUISTAS 
Curso Intensivo de Verão - Acreditar

O Departamento de Arquidiocesano para a Formação e 
Ministérios Laicais propõe, em pleno verão, um percurso 
intensivo de formação - o curso “Acreditar”. Nos dias 1,2, 
8, 9 e 16 de julho (sextas e sábados), decorrerá no Centro 
Pastoral da Arquidiocese, sito na rua de São Domingos, em 
Braga, o curso “Acreditar”. Este curso destina-se a qualquer 
cristão confirmado na fé, que queira fazer um percurso de 
aprofundamento dos principais temas da fé cristã.Esta for-
mação decorrerá, nas sextas, em horário pós laboral, das 
21h às 23h, e nos sábados, das 9h às 18h e terá um custo 
de 10 euros por participante. As inscrições podem ser feitas 
através do link https://forms.gle/EkZc2YEne9MZhDbd7, até 
ao dia 26 de junho de 2022.

DIA NACIONAl DA lIBERDADE RElIGIOSA E DO DIÁlO-
GO INTER-RElIGIOSO - Celebra-se na próxima quarta-fei-
ra, dia 22. Este Dia é oportunidade para todos pensarmos, 

como facil-
mente surgem 
manifestações 
e atitudes de 
fundamental-
ismo religio-
so, no nosso 
caso, de sabor 
a n t i - c r i s t ã o 
ou anti-Igre-
ja Católica. Foi 
criado este dia 
em 2018.

«O APOSTOlADO DO OUVIDO»
1. Neste tempo ruidoso e veloz, há cada vez menos pro-
pensão para ouvir. E, no entanto, há tantos dramas, tan-
tas solidões e tantos abandonos que só acalentam um 
desejo: encontrar alguém que acolha, que escute.
2. Sucede que nem na Igreja encontramos essa dis-
ponibilidade com a prontidão esperada. São incontáveis 
as responsabilidades que pendem sobre os agentes da 
evangelização. Quantas vezes o programado não tem de 
ser alterado para acudir a todas as solicitações: às pre-
vistas e – não em menor escala – às imprevistas.
3. Acresce que, para nós, o anúncio se faz preferencial-
mente com palavras. Esquecemos que o anúncio tam-
bém se pode fazer com a escuta. 
Isto significa que o «instrumento» da missão não são 
apenas os lábios; também pode ser o ouvido.
4. Por tal motivo, não espanta que o Papa Francisco 
exorte os sacerdotes a exercitarem precisamente «o 
apostolado do ouvido». E é neste sentido que o teólogo 
Armando Matteo sugere «o dia da escuta». No seu en-
tendimento, deveríamos dedicar, pelo menos, um dia por 
semana à escuta.
5. Os padres, os religiosos e os fiéis leigos são chamados
a colocar-se à disposição de quem precise «uma conver-
sa, uma confidência ou mesmo uma mágoa».
Desta forma, seria bom que doassem tempo para «ofere-
cer alguma iluminação a partir da Palavra de Jesus, para 

dar a sua ajuda na tomada de alguma decisão importante 
e [inclusive] para dois dedos de conversa».
6. Até para chorar ou – pura e simplesmente – para não 
dizer nada, é importante haver quem seja capaz de atender. 
Afinal, há gestos que podem comunicar mais que as pa-
lavras. Às vezes, não percebemos – como percebeu Orhan 
Pamur – que «um homem que sabe abraçar é um homem 
bom».
7. Tenhamos presente que o afecto é que mais aproxima 
de Deus. São Bernardo foi ao ponto de afirmar que «o Pai é 
aqueleque beija, o Filho aquele que é beijado, pelo que não 
é errado ver no beijo a pessoa do Espírito Santo».
8. Não era em vão que os primeiros cristãos se saudavam 
com o «ósculo santo» (cf. Rom 16, 16), isto é, com «um 
beijo de irmãos que se amam» (1Ped 5, 14). Trata-se da 
forma mais eloquente, segundo Josep Pieper, de dizermos 
uns aos outros que «é maravilhoso que tu existas».
9. Neste tempo de temores e distâncias, é chegada a hora 
de nos reaproximarmos. Continua a ser muito o que é im-
perioso dizer. Mas talvez seja ainda mais o que é indis-
pensável escutar.
10. Assim sendo, que o «dia da escuta» comece a fazer par-
te das nossas prioridades pastorais. Muitos lugares vazios 
voltarão a ser ocupados. A começar pelo nosso coração! 

João António Pinheiro Teixeira, In DM 01.03.2022

POR MARROCOS NA SENDA DOS MÁRTIRES
31 de Julho a 7 de Agosto

Uma  proposta da Paróquia, em autocarro, 
ao preço de 1200 euros, tudo incluído. 

Há apenas 20 lugares disponíveis.
PROGRAMA

31/07 – 1º DIA – BARCElOS / AlGECIRAS
Pelas 10h00, partida de Barcelos e viagem em direção a Algeciras 
com paragem para almoço. Instalação, jantar e alojamento.
01/08 – 2º DIA – AlGECIRAS / CEUTA / MOUlAY IDRISS / 
VOlIBIlIS / MEKNÉS
Manhã cedo saída para embarque em ferry com destino a Ceuta. 
Desembarque e início da viagem para Meknes. Durante o dia ad-
miraremos a cidade sagrada de Moulay Idriss e passaremos pelas 
ruínas da cidade romana de Volubilis, que constituía uma posição 
estratégica para o avanço das legiões de Roma. Visita da capital 
islâmica Meknés, famosa pelos seus 40 km de muralhas. Visita às 
portas monumentais de Bab El Mansour, das cavalariças reais. In-
stalação Jantar e alojamento no hotel.
02/08 – 3º DIA – MEKNÉS / FEZ / MEKNÉS
Pequeno-almoço no hotel e viagem para Fez. Este dia será todo 
dedicado à visita de Fez, a mais antiga das cidades imperiais, fun-
dada em 808 como primeira capital. Passeio pelo Bairro Judeu e 
pelas Portas do Palácio Real, e pelo bairro Fez El Bali (parte velha), 
onde visitaremos a Medina, declarada Património da Humanidade 
pela UNESCO. Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento no 
hotel.
03/08 – 4º DIA – MEKNES / BENI MEllAl / MARRAKECH
Pequeno-almoço no hotel e viagem para Marraquexe, atravessan-
do a região do Atlas, e passando pelas aldeias berberes de Immou-
zeur Kandar e Ifrane e por Beni Mellal, um dos centros agrícolas 
do país. Almoço em percurso. Chegada a Marraquexe, instalação, 
jantar e alojamento no hotel.
04/08 – 5º DIA – MARRAKECH
Dia dedicado à visita desta antiga cidade imperial fundada em 
1062. Visita de La Koutoubia, dos Túmulos Saadinos, do Palácio 
Bahia, sede do Grand Vizir Ba Ahmed, que data do fim do Séc. XIX e 
do Museu Dar Si Saïd. Almoço. Admiraremos ainda ao maior mer-
cado tradicional do país e uma das praças mais movimentadas em 
toda a África, Djemaa el Fna. Visita ainda à Igreja dos Santos Már-
tires. Jantar durante o qual poderão assistir à exibição de danças e 
cantares típicos do país. Regresso ao hotel. Alojamento.
05/08 – 6º DIA – MARRAKECH / CASABlANCA / RABAT
Viagem para Casablanca. Almoço. De tarde visita panorâmica da 
cidade que, em 1575, esteve ocupada por Portugueses e foi apel-
idada de Casa Branca. Poderemos admirar o Mercado Central, o 
Palácio Real, Kasbah Oudaya, as praças das Nações Unidas, de Mo-
hamed V e ainda a bela Mesquita de Hassan II – obra-prima da 
arquitetura moderna do País – com capacidade para 25.000 fiéis e 
uma  “esplanada” que pode albergar até 80.000 pessoas (uma das 
mais belas mesquitas do mundo).
Visita ainda às portas da cidade de Casablanca a Catedral Sagra-
do Coração e Notre Dame Lourdes ou Nossa Senhora de Lourdes, 
construída em 1954 e que possui belíssimos vitrais que retratam 
a vida de Cristo. Chegada a Rabat. Jantar e alojamento no hotel
06/08 – 7º DIA – RABAT / CEUTA /JEREZ DE lA FRONTERA
Visita de Rabat, a capital do Reino de Marrocos: o Palácio Real, 
com a guarda de Honra e a Mesquita, a Torre de Hassan e o es-
plêndido Mausoléu de Mohammed V, construído em homenagem 
ao rei falecido em 1961.
De tarde viagem até Ceuta para embarque em ferry com destino a
Algeciras. Desembarque e prosseguimento até Jerez de la Frontera. 
Instalação e alojamento no hotel.
07/08 – 8º DIA – JEREZ / COIMBRA / BARCElOS
Em Coimbra, Celebração de Eucaristia na
Igreja de Santa Cruz de Coimbra, onde estão sepultados os Már-
tires de Marrocos. Almoço e viagem de regresso a Barcelos.

Rezemos com a RMOP a novena do Sagrado Coração de 
Jesus. De 16 a 24 junho, arrisque entrar connosco nes-

ta conversa, 
pedindo uma 
graça espe-
cial ao nosso 
Deus. A fé 
alimenta-se 
da festa e do 
convívio, mas 
precisa tam-
bém das pa-
lavras troca-
das com Jesus 
no silêncio 
dos nossos 
c o r a ç õ e s . 
G u a r d e m -

os um tempo, durante estes dias, para ir falando “de 
coração a Coração”. https://www.rmop.pt/

OFERTAS PARA BOlETIM 
Pedimos a colaboração generosa 
para com o Boletim, que é distribuí-
do gratuitamente. 

- Anónimo - 10,00
- Família n.º 35 - 20,00
- Anónimo - 20,00
- António C. Neves Mateus - 40,00

TOTAl DA SEMANA - 90,00 euros

A transportar: 28.124,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros


