
Quem se dispõe a seguir Jesus?
Com clareza, Lucas regista que a ida para Jerusalém acontecia nos «dias 
de Jesus ser levado deste mundo». E apresenta-a como uma decisão dele. 
Determinada apesar dos «tropeços» que se apresentam no caminho. Tro-
peços felizes, porque encontros de salvação, que mudam trajetórias.
Uns não O receberam bem, o que provocou a reação violenta dos dis-
cípulos que queriam «vingar-se» de tal desrespeito para com o Mestre. 
Outro oferece-se para O seguir. Saberá o que está a pedir? Jesus sujeita-o 
à prova da verdade: se me queres seguir, atenção, que Eu não tenho eira 
nem beira. E a um outro é o próprio Jesus que convida: «Segue-me».  Não 
o encontra disponível nem consciente da urgência do Reino... está de-
masiado agarrado à terra. Do mesmo modo que um outro ainda também 
convidado lhe responde que ainda não é a hora: primeiro está a família.
Mas a determinação não esmorece: «Não serves para o Reino de Deus».
De facto, no caminho de Jesus, como no dos apóstolos, cruzam-se os 
nossos caminhos. Queiramos ou não, a nossa trajectória de vida depende 
da nossa liberdade interior, do nosso coração desapegado de tantas ba-
nalidades que, em vez de nos ajudarem a caminhar, se tornam um peso 
cada vez mais insuportável sem disso nos darmos conta.
S. Paulo vai lembrar-nos que, uma vez agarrados por Cristo, não pode-
mos mais viver como escravos de nós mesmos, das nossas paixões mun-
danas e carnais, porque a nossa nova identidade, adquirida pelo Batismo, 
elevou-nos à condição de filhos de Deus.
Será que, nos nossos tempos, ainda há lugar para largar tudo e seguir 
Jesus? Sobretudo quando a determinação dele é um convite para O se-
guirmos quando Ele se dirige para a Cruz?
Convenhamos que ao Jesus dos milagres, das mensagens que tocam o 
coração não faltarão adeptos, admiradores e até seguidores. Será que 
é apenas isso que buscamos em Jesus? Ele, o verdadeiro Jesus, é Outro, 
Aquele que não nos larga pelo amor que nos dedica, e quer para nós uma 
vida de Liberdade responsável no dom para os outros. 

O Prior - P. Abílio Cardoso 
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UM OLHAR OUTRO 
Já lá vão muitos anos que, na Paróquia de Barcelos, se dedica 
o mês de Junho a análise do que vai acontecendo ao longo do 
ano. Os diversos grupos da Paróquia fazem a sua auto-crítica e 
preparam o seu programa de atividades, que será, depois, inte-
grado no programa geral da Paróquia. Tem sido assim e ninguém  
impõe este modo de proceder, como ninguém o contesta. Cada 
grupo tem o seu ritmo, a sua especificidade, respeitável como a 
dos outros grupos, e todos são chamados à comunhão uns com 
os outros.
Nesta hora de balanço e de compromisso para o próximo ano, 
julgo ser meu dever agradecer o trabalho de todos e manifestar 
esperança renovada de um agir sinodal no próximo ano pastoral, 
a começar em Setembro.
Permitam-me, no entanto, destacar um desses grupos, consoi-
derado sempre o de primeira importância numa Paróquia. Re-
firo-me à catequese. Os catequistas ocupam o primeiro lugar na 
Paróquia porque a sua ação visa o futuro da comunidade: cuidar 
da transmissão da fé às crianças, adolescentes e jovens é garan-
tir que a Paróquia tem futuro. Dizer isto dos catequistas em nada 
desmerece o trabalho de todos os outros grupos a quem manifesto 
profunda gratidão pela missão que desempenham na Paróquia.
Há muitos anos também que falamos da catequese de adultos. 
Não só por ser um setor que vem ocupando um lugar de relevo 
na pastoral da Igreja, como também o tenho sentido como de 
urgência inadiável, confrontado que sou com práticas religio-
sas eivadas de superstição, carecidas do fermento libertador do 
evangelho. Isto num contexto cultural que favorece a preguiça 
de pensar e facilita cultos religiosos que manipulam a con-
sciência das pessoas, incutindo medo de castigos de Deus, num 
abuso claro da boa fé das pessoas, indefesas porque lhes faltam 
conhecimentos com que possam confrontar abusadores. Repito  
sempre as palavras de Jesus (Jo, 8, 31-32): «Se permanecerdes 
na minha Palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, con-
hecereis a Verdade e a Verdade vos tornará livres». É desta Ver-
dade, que devemos sempre conhecer e aprofundar, que nos vem 
a força da Liberdade.
Olho para os nossos catequistas, que chegam ao fim de mais um 
ano de missão na Paróquia e, cansados, desejam mais tempo para 
a própria família. Agradeço-lhes a sua dedicação permanente, a 
preparação das sessões para o seu grupo, as deceções que sen-
tem diante das faltas das crianças e até do desleixo dos pais que 
não os acompanham. Agradeço-lhes o não desanimarem diante 
das dificuldades e até das incompreensões sentidas, sejam elas 
oriundas dos pais, sejam mesmo do Prior. Agradeço-lhes o exem-
plo de coragem e de fé próprio de quem se confia e coloca nas 
mãos de Deus e só dele espera recompensa.
Aproxima-se um novo ano pastoral e, como sempre, muito deles 
espera o Prior. Espera que se dê um salto na formação (há o cur-
so Acreditar já anunciado), nos encontros de oração programa-
dos a nível arciprestal, tendo em conta que o Papa já instituiu 
ministérios, entre eles o do catequista. Certamente que temos 
muito caminho a fazer para que os nossos catequistas, ao menos 
um responsável por cada ano, possam ter a formação necessária 
aliada à vivência da fé na comunidade, pontos de partida para 
que a Comunidade e o Prior os possa propor superiormente para 
tal ministério. Bem gostaria o Prior de, no próximo ano, podermos 
escolher dois ou três para que tal aconteça na nossa Paróquia.
Peço, por isso, a todos os catequistas, particularmente àqueles 
que serão indicados como responsáveis de cada ano, a quem fa-
rei a entrega de um grupo de crianças, que cuidem da sua for-
mação e do seu testemunho de fé em comunidade. 
Diria o mesmo de todos os leitores: o treino da proclamaão da 
Palavra de Deus não dispensa os conhecimentos bíblicos nem o 
testemunho da fé. Também já o Papa instituiu o ministério laical 
de Leitor.

P. Abílio Cardoso

- Em 21 de Março de 1982 foi retomada a 
Procissão dos Passos, após 18 anos de sus-
pensão. E voltou a fazer-se no ano seguinte.

- Também foi retomada nesse ano a das 
Cruzes, em 3 de Maio.

“ Se a honra fosse lucrativa, 
todos seriam honrados ” 

St Thomas Moore 

FESTA DA FÉ
12 de Junho de 2022

ORAÇÃO
Deus de misericórdia,
na vossa admirável providência
quisestes que o Apóstolo Paulo
anunciasse o vosso amor aos habitantes de Malta,
que ainda não Vos conheciam.
Ele proclamou-lhes a vossa palavra
e curou as suas doenças.

Salvos do naufrágio,
São Paulo e os companheiros de viagem
encontraram aqui, acolhendo-os,
pessoas pagãs de bom coração,
que os trataram com invulgar humanidade,
apercebendo-se que precisavam
de abrigo, segurança e assistência.
Ninguém conhecia os seus nomes,
a proveniência nem a condição social;
sabiam apenas uma coisa: que precisavam de ajuda.

Não era momento para discussões,
juízos, análises e cálculos:
era o momento de prestar socorro;
deixaram as suas ocupações e assim fizeram.

Acenderam uma grande fogueira,
e fizeram-nos enxugar e aquecer.
Acolheram-nos com coração aberto
e, juntamente com Públio,
o primeiro no governo e na misericórdia,
encontraram alojamento para eles.

Pai bom,
concedei-nos a graça dum bom coração
que palpite de amor pelos irmãos.
Ajudai-nos a reconhecer de longe as necessidades
daqueles que lutam por entre as ondas do mar,
atirados contra as rochas duma costa desconhecida.
Fazei que a nossa compaixão
não se reduza a palavras vãs,
mas acenda a fogueira do acolhimento,
que faz esquecer o mau tempo,
aquece os corações e os une:
lareira da casa construída sobre a rocha,
da única família dos vossos filhos,
todos irmãos e irmãs.
Vós amai-los sem distinção
e quereis que nos tornemos um só
com o vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor,
pelo poder do fogo enviado do Céu,
o vosso Espírito Santo,
que queima toda a inimizade,
e de noite ilumina o caminho
rumo ao vosso reino de amor e de paz. Amen.

Papa Francisco em Malta, na Basílica de S. Paulo, 3/4/2022

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Querem contrair matrimónio:
JOSÉ SOUSA DA SILVA, de 35 anos de idade, filho 
de José Carvalho Rodrigues da Silva e de Maria da 
Conceição Carvalhal de Sousa Rodrigues da Silva, re-
sidente na Av. João Paulo II, nº 431, Barcelos e
IRINA LILIANA RAMALHO MACHADO. de 36 anos de 
idade, filha de Constantino da Silva Machado e de 
Lúcia Antónia Ramalho da Silva Machado, residente 
em Serzedelo (Igreja Nova), Póvoa de Lanhoso. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Ordinário do lugar, antes da 
celebração do matrimónio, os impedimentos de que, porventura, tenham conheci-
mento» (Cânone 1069).

TODOS OS PAIS DEVEM INSCREVER OS FILHOS 
NA DISCIPLINA DE «E.M.R.CATÓLICA» 

Desde o 1.º ano até ao en-
sino secundário, incluin-
do o ensino profissional. 
Lembra-se que esta disci-
plina completa o currículo 
nacional de ensino escolar, 
embora de frequência fac-
ultativa, da qual o cris-
tão não deveria abdicar. 
As famílias cristãs tomem 
consciência da importância 
desta Disciplina, na for-
mação integral dos valores 
humanistas e cristãos. Esta 
disciplina não é catequese, 
mas valoriza a vida cristã.

Celebraram a Festa da Fé em Comunidade: Ana Beatriz, Ana 
Francisca, Carolina Gomes, Leonardo Pereira, Leonor Soares 
Gomes, Margarida Araûjo, Maria João Fernandes, Maria Luí-
sa, Marta Brito, Rodrigo Martins e Teresinha Fernandes, Ana 
Clara.
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A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO
XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

SEGUNDA, 27  - S. CIRILO DE ALExANDRIA
 Leituras: Am 2, 6-10. 13-16
   Mt 8, 18-22

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Fernandes Pereira (aniv.)
15.30 (Terço): FEmília Vilas Boas Cunha, pais e irmãos
19.00 (Matriz): Cândido Oliveira da Rocha

TERÇA, 28 - S. IRENEU
 Leituras: Am 3, 1-8; 4, 11-12
  Mt 8, 23-27

09.00 (Senhor da Cruz): Dinis Augusto Rodrigues
19.00 (Matriz): Fernando Cardoso Ivas

QUARTA, 29 - S. pEDRO E S. pAULO
 Leituras: At 12, 1-11; 2 Tim 4, 6-8. 17-18
  Mt 16, 13-19

09.00 (Senhor da Cruz): Maria do Rosário Pereira
15.30 (Terço - Intenções colectivas):
- Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Confraria do Terço
19.00 (Matriz): José Luís Pereira Costa e esposa Maria Emília

QUINTA, 30 - pRIMEIROS SANTOS MáRTIRES
   DA IGREJA DE ROMA
 Leituras: Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8

08.00 (São José): Acção de graças ao Santíssimo Sacramento
09.00 (Senhor da Cruz): Maria Teresa Pereira
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro , esposa e família
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 
- Paula Maria Lopes Lourenço
- Maria Teresa Fernandes Pereira
- Henrique da Silva Mota Faria

SExTA, 1 - Leituras: Am 8, 4-6. 9-12
            Mt 9, 9-13

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- António Peres Filipe, esposa e familiares
- Arminda dos Prazeres Ferreira
15.30 (Terço): Maria Felicidade Vasconcelos (aniv.)
19.00 (Matriz): Domingos Ferreira da Cruz

SábADO, 2 - SANTA MARIA
 Leituras: Am 9, 11-15
  Mt 9, 14-17

09.00 (Senhor da Cruz): Acção de graças ao Senhor da Cruz,
             Senhor dos Aflitos e D. António Barroso
17.30 (São José): Maria Conceição Mont. Soares, marido e filhos
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- José Celestino do Carmo e Costa, esposa e filhos
- Paulo Jorge Ventura Pacheco Rodrigues (30º dia)
- Em acção de graças ao Espírito Santo

DOMINGO, 3 - xIV DO TEMpO COMUM
 Leituras: Is 66, 10-14c
   Gal 6, 14-18
   Lc 10, 1-12. 17-20

09.00 (Senhor da Cruz): António Fernandes Costa (aniv.)
         e esposa Albertina 
11.00 (Matriz): Pelo povo
12.15 (Senhor da Cruz): Irmãos da Real Irmandade
15.30 (Terço): José Rafael e família
19.00 (Matriz): Pelos irmãos, vivos e falecidos,
             da Confraria do Santíssimo Sacramento

O Senhor é a minha herança
pREpARAÇÃO DO bATISMO - A 
próxima reunião de preparação será 
no sábado, dia 9, às 21.00 nas salas de 
catequese. Esperam-se pais e padrin-
hos de crianças a batizar nos próximos 
meses, mesmo que a celebração decorra 
noutras paróquias.

CRISMA- Vai celebrar-se no próximo 
sábado, presidido pelo senhor Arcebi-
s+po Primaz, D. José Cordeiro, na Igre-
ja Paroquial de Snta Eugénia. A nossa 
Paróquia vai apresentar 30 jovens e adul-
tos, que se prepararam nos últimos anos.

pEREGRINAÇÃO A NOSSA SENHORA 
DO FACHO - Será no próximo domingo 
a peregrinação a Nossa Senhora do Fa-
cho em Oliveira.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA – No próxi-
mo domingo, na Igreja Matriz às 17h30, 
haverá adoração eucarística, promovida 
pela Confraria do Santíssimo.

VARIANTE ESPIRITUAL DO CAMINHO 
DE SANTIAGO - Continuam abertas as 
inscrições para os Caminhos de San-
tiago, seguindo a Variante Espiritual 
ao Caminho Português. Serão apenas 
três etapas, duas delas a pé (cerca de 
22 Km cada) e uma de barco entre 
Vila Nova de Arousa e Pontecesures. 
A partida será no dia 4 de madrugada 
para se começar a caminhar em Pon-
tevedra pelas 8.00.

DEUS TEM UM «CASO» COM A HUMANIDADE
1. Deus criou o mundo para a humanidade (cf. Gén 1-2). 
E criou a humanidade à Sua imagem e semelhança (cf.
Gén 1, 26-27).
Como se não bastasse, Deus enviou-nos o melhor que 
tinha, o melhor que tem: o Seu Filho (cf. Jo, 1, 14). Por 
nós Ele deu a vida (cf. Jo 18, 31), para que tenhamos 
vida (cf. Jo 10, 10).
2. Está visto que Deus tem um «caso» com a humani-
dade: um «caso» de amor, de amor entranhado, de amor 
desmedido, de amor completamente apaixonado.
Não faltou quem considerasse este «caso» de amor como 
um «caso» de «loucura» (cf. 1Cor, 1, 18). Como é que 
Alguém tão alto pode descer tão «baixo» (cf. Fil 2, 7-8)?
3. O certo é que Deus não cessa de Se identificar com os 
que estão em «baixo». Tudo o que é feito a eles é como 
se fosse feito a Ele. Deus está sobretudo com os pobres 
(cf. Mt 5, 3), com os pequenos (cf. Mt, 25, 40), com os 
humildes (cf. Mt 11, 29), com os que choram (cf. Mt 5, 
4), com os perseguidos e espezinhados (cf. Mt 5, 10-11).
4. Realmente, é preciso ser Deus para amar assim a hu-
manidade. E para, dentro da humanidade, ter «coragem» 
de amar os menos amados. Nem o mais egocêntrico 
consegue amar-se tanto como Deus o ama.
5. Não espanta pois que tudo o que Deus quer da hu-
manidade se condense precisamente no amor.
Daí o mandamento: «Amai-vos» (cf. Jo 13, 34; 15, 12).

6. Só que – lamentavelmente – a humanidade interpolou 
um «r» entre o «a» e o «m». E é deste modo que, em vez de 
«Amai-vos», parece ouvir «Armai-vos».
7. É por isso que o «caso» de amor de Deus com a humani-
dade está longe de ser correspondido. A humanidade tem 
um «caso», mas de ofensas, de corrida aos armamentos, e 
de mortes sem fim. É, portanto, tempo de «reaprender» a 
recolocar o amor no lugar do ódio.
8. Os primeiros cristãos acolheram esta lição com enorme 
coerência. Muitos soldados, quando eram baptizados, 
depunham imediatamente as armas.
9. Em 295, São Maximiliano foi decapitado por se negar 
a integrar o exército: «Não posso praticar o mal; não serei 
um soldado deste mundo». E, um século antes, São Jus-
tino – também ele martirizado – expunha o espírito que 
animava os cristãos: «Nós, saturados das guerras, transfor-
mamos as nossas espadas em arados e as nossas lanças em 
alfaias agrícolas, cultivando a piedade, a justiça e o amor».
10. Assim sendo, porquê teimar em fazer do mundo – pa-
lavras de Dante – uma «eira que nos torna tão ferozes»?
Paremos. As nossas pressas – no falar, no pensar e no 
agir – também incorporam o fermento da violência. Toda 
esta agitação descontrolada bloqueia o desabrochamento 
da paz dentro de nós. E sem paz dentro de nós, quando 
haverá paz à volta de nós?

João António Pinheiro Teixeira, In DM 01.03.2022

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

- Anónimo - 5,00
- Anónimo - 10,00
- Família n.º 143 - 15,00
- Família n.º 71 - 50,00

TOTAL DA SEMANA - 80,00 euros

A transportar: 28.204,75 euros
Despesas até agora: 37.694,77 euros

16 Agosto (Terça) - BARCELOS  / PORTO / FRANFURT / TEL AVIV 
Comparência junto à Igreja Matriz de Barcelos em hora a indicar. Transporte ao 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) onde a comparência deverá às 10h00. Em-
barque em voo da Lufthansa pelas 12h00 com destino a Frankfurt. Mudança de 
avião e continuação da viagem pelas 18h00 com destino a Telaviv. Chegada pelas 
23h05. Formalidades de desembarque, assistência e transporte para o hotel. 

17 (Quarta) - TEL AVIV / CESAREIA / HAIFA / S. JOÃO DE ACRE /  CANA / NAZARÉ
Pequeno almoço e saída para Jaffa, tão ligada a episódios do Antigo e do Novo 
Testamentos. No fim da visita, partida para Cesareia marítima, que nos lembra S 
Paulo, assim como Pôncio Pilatos. Continuação para Haifa. Chegada e panorâmica 
da cidade com destaque para vista dos Jardins Bahai. Subida ao Monte Carmelo e 
visita do Convento de Stella Maris, onde se encontra a Gruta do profeta Elias. Al-
moço. Continuação para S. João de Acre e, depois, para Caná, que lembra o primeiro 
Milagre de Jesus (Celebração da Eucaristia). Chegada a Nazaré. Jantar e alojamento.

18 (Quinta) - NAZARÉ / CAFARNAUM / MONTE TABOR / NAZARÉ
Pequeno almoço no hotel e saída com destino a Tiberíades. Transporte às margens 
do lago, para passeio em barco. Visita ao Museu do Barco e continuação para a zona 
de Cafarnaum, subida ao Monte das Bem Aventuranças, Tabga (Igreja da Multipli-
cação dos Pães e dos Peixes), Igreja do Primado. Visita à Cidade de Jesus (Sinagoga, 
Casa de S. Pedro). Visita a Magdala (celebração da Eucaristia?). Almoço junto ao 
Lago. Continuação com tour panorâmico pelo Mar da Galileia passando pela parte 
oriental. Visita ao Yardenit. Prosseguimento até ao Monte Tabor. Regresso a Nazaré.  

19 (Sexta) - NAZARÉ / JERICÓ / BETANIA / MAR MORTO 
Pequeno almoço no hotel e, saída para visita à Basílica da Anunciação. (Celebração 
da Eucaristia).  Visita ao Centro Maria de Nazareth e continuação até Jericó. Visita 
e prosseguimento para  o local do Batismo (Qasr al-Yahud ou Betânia). Almoço em 
restaurante em percurso. Após a visita, continuação para a zona do Mar Morto. 
Chegada e instalação no hotel. 

20 (Sábado) - MAR MORTO /MASADA / JERUSALEM
Pequeno almoço no hotel e saída para Masada. Chegada e visita. Almoço e partida 
para Jerusalém. Vista panorâmica da Cidade Santa do cimo do Monte Scopus. e, de-
pois, Betania para visita à Casa e Túmulo de Lázaro.  Continuação para vista da nova 
Knesset, Maqueta da Cidade no tempo de Cristo, Grande Candelabro. 

21 (Domingo) - JERUSALÉM / EIN KAREN / BELÉM / JERUSALÉM
Após o pequeno almoço, visita ao Museu do Holocausto (Yad Vashem). No fim da 
visita, partida em direção a Ein Karen, visita da Igreja da Visitação e do local do na-
scimento de São João Baptista. Continuação para Belém. Chegada e almoço. Após 
o almoço, visita da Igreja da Natividade e Igreja de Santa Catarina. Visita do Campo 
dos Pastores (Celebração da Eucaristia). Regresso ao hotel a Jerusalém. 

22 (Segunda) - JERUSALÉM
Pequeno almoço e partida em autocarro para visita às novas escavações do Muro 
das Lamentações, na parte norte, descendo através de grutas e passagens até ao 
nível do Segundo Templo. Visita ao Muro das Lamentações e às Mesquitas de Omar 
e El Aksa (se as condições de segurança o permitirem). Almoço. De tarde, saída com 
destino ao Monte das Oliveiras de onde se tem uma magnífica vista da Cidade Santa. 
Visita à Capela da Ascensão, Igreja do Pater Noster, descida a pé para a Igreja Domi-
nus Flevit (Celebração da Eucaristia). Chegada à Igreja das Nações e visita ao Túmulo 
da Virgem e Gruta da Traição.   Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

23 (Terça) - JERUSALÉM 
Início da Via Sacra. Igreja de Santa Ana, Piscina Probática, Litostrotos, Arco Ecce 
Homo e restantes estações até ao Santo Sepulcro (Celebração da Eucaristia). Al-
moço. De tarde, continuação para o Monte Sião, Cenáculo, Túmulo do Rei David e 
Igreja da Dormição Continuação para S. Pedro em Galicantum. Visita. 
 
24 (Quarta) - JERUSALÉM / TELAVIV / FRANKFURT / BARCELOS
Pequeno almoço e saída com destino ao Aeroporto de Telaviv. Partida em voo da 
Lufthansa pelas 8h00 com destino a Frankfurt. Chegada pelas 11h30. Mudança de 
avião e continuação da viagem pelas 13h55 para o Porto. Chegada pelas 15h40, 
formalidades de desembarque e continuação em autocarro com destino a Barcelos.

PEREGRIMAÇÃO À TERRA SANTA - 16/24 Agosto 
P R O G R A M A

ENCONTRO DOS SACRISTÃES - O 
serviço de sacristão e de vigilân-
cia da Igreja Matriz está agora a 
ser assegurado por quatro sacris-
tães, ao ritmo de uma semana por 
mês. A fim de traçar  orientações 
comuns e de dialogar com todos 
sobre o melhor desempenho deste 
serviço, que passa pelo bom acol-
himento de quem visita a Igre-
ja Matriz, vamos reunir com eles 
amanhã, segunda-feira às 11.00 
na Igreja Matriz.
Mantém-se ainda o serviço de 
voluntariado nas segundas-feiras 
à tarde e nas terças de manhã, 
serviço que muito apreciamos e 
agradecemos.


