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UM OLHAR OUTRO
Se tivesse de dar um título a este «Olhar Outro», atrevia-me a 
fazê-lo com uma questão formulada desta maneira: Humil-
hação da Igreja pelos abusos - Um novo serviço à Humanidade?
Explico-me. Foram muitos anos a «varrer para debaixo do tapete» 
actos ignóbeis daqueles que proclamam a «Verdade Maior», Deus, 
para Quem só vale a verdade, tendo Jesus afirmado: «Eu sou o 
Caminho, a Verdade e a Vida». Não só deixaram de ser profe-
tas, sentinelas da verdade e do respeito pela dignidade pessoal, 
como se tornaram eles mesmos abusadores ao ponto de fazer-
em pensar, a frágeis e dependentes, que as suas atitudes eram 
não só toleráveis como até «santas» por serem daqueles que são 
tidos por «santos», mercê de uma função «abusada», deixada de 
ser considerada dom para se tornar «direito» e «poder».
A atitude ímpar e corajosa do Papa Francisco tornara-se inev-
itável. Mesmo correndo sérios riscos.
Vivi estes dias da cimeira no Vaticano sobre os abusos a menores 
por parte do clero com a serenidade própria de quem acredita. 
Um misto de dor e de alegria. De dor porque dói mesmo tomar 
consciência de tanto sofrimento das vítimas, de tanta vergonha 
pelos crimes assumidos e de tanta sanha demolidora e vingativa 
sobre a Igreja. A minha Igreja. A nossa Igreja.
De alegria porque, finalmente e sem hesitações, se olhou uma 
questão difícil com coragem e determinação para que se resolva o 
problema de uma vez por todas. Pelo menos nisto não se duvida: 
o direito da vítima é superior ao do abusador. O tapete estava de-
masiado estragado com o lixo para lá atirado para não incomodar. 
Só uma «barrela» completa era possível. E assim aconteceu.
Dos muitos comentários lidos e ouvidos pude aperceber-me da 
continuada hipocrisia de acusadores de dedo em riste, como 
gozados com a humilhação da Igreja. Não pertencem à Igreja, 
apesar de tantas vezes abusivamente se dizerem da Igreja e ba-
terem à porta da Igreja exigindo. Os verdadeiros filhos da Igreja 
sofrem e assumem a situação, rezam e empenham-se no com-
promisso de purificação, que se propõe como inevitável a todos. 
Cruzamo-nos com muitos que vivem de dedo em riste a acusar 
os cristãos das suas debilidades, pecados e mesmo crimes. Como 
se eles fossem santos e não precisassem de penitência igual. 
Mas também li artigos sérios e equilibrados. Que responsavel-
mente abrem novos horizontes e permitem renovar a esperança.
Não tenho dúvidas de que o «governo» da Igreja será, de agora 
em diante, bem mais precavido e empenhado na verdade e no 
comportamento moral. Mas não o deverá ser apenas no que 
toca ao campo da sexualidade. Não é afinal neste campo que 
reina a maior desordem e a falta de moral? Mas como vamos 
exigir «travão a fundo» neste campo numa sociedade permissiva 
que destruiu os limites e deixou de considerar o espaço para o 
«Absoluto», Deus, fundamento último de todas as normas e ori-
gem de todos os deveres de fraternidade entre iguais? 
E no campo do apego e uso dos bens materiais, em que um pun-
hado de grandes ricos se banqueteia à custa de uma imensidão 
de pobres? Com uma corrupção cada vez mais «tolerada»?
Diante da insatisfação de alguns perante os resultados da ci-
meira - que esperavam mais, sem o risco de novas injustiças? 
- é de desejar agora, assente a poeira mediática e sentados à 
mesa do trabalho sobre medidas concretas, que se olhe de out-
ros lados, de todos os outros lados onde acontecem abusos a 
exigirem penitência pública. São muitos esses «lados» desafiados 
a aproveitarem o exemplo e a «humilhação» da Igreja - um ver-
dadeiro serviço à sociedade, agora inserido no tempo quaresmal 
em que se medita que a salvação veio da humilhação da cruz.
Fico feliz por ver a minha Igreja com capacidade de arrepen-
dimento, de correcção fraterna, de pedir perdão. Como o fez 
publicamente o Papa João Paulo II. Continuaremos à espera que 
na sociedade civil e política se siga o exemplo? Vivemos no ano 
centenário da morte de D. António Barroso, um perseguido da 
República. Não mereceria reparação pública?
 

O Prior de Barcelos - P. Abílio Cardoso

MAnUeL GOnçALves COUTinHO
Faleceu Manuel Gonçalves Coutinho, de 
90 anos, a 24 de Fevereiro, ele que era 
casado com Maria Cristina de Abreu Ma-
galhães. O funeral foi celebrado na se-
gunda-feira, dia 25, com missa às 16.00 
na Capela Mortuária de Panque. A missa 
de 7º dia foi celebrada na quinta-feira, 
dia 28, e a de 30º dia será a 23 de Março, 

às 19.00, na Igreja Matriz. Que descanse em paz.

MARiA FeRnAndes dA siLvA
Faleceu Maria Fernandes da Silva, de 94 
anos, a 28 de Fevereiro, ela que era viúva. 
O funeral foi celebrado no sábado, dia 2, 
com missa às 16h00 na Igreja da Santa 
Casa da Misericórdia. A missa de 7º dia 
será celebrada na quinta-feira, dia 7, e a 
de 30º dia será a 28 de Março, às 19.00, 
na Igreja Matriz. Que descanse em paz.

O que dizemos dos outros diz o que somos
Não são sólidos os referenciais da cultura hodierna. Ao sabor dos ventos ou 
segundo as modas facilmente nos deixamos cair no politicamente correcto, 

seguidista e banal que enche ape-
nas por momentos deixando-nos  
vazios de seguida. Contenta-
mo-nos, afinal, com muito pouco 
apesar da aparência de fartura. En-
fermamos de falta de sentido. Não 
nos admiremos, portanto, que os 
grandes ensinamentos dos Mestres 
reconhecidos estejam esquecidos.
Quem não precisa de se «recolher» 
para se «olhar» e se corrigir a si 
próprio? Eis-nos agora a uns dias 
de iniciarmos um tempo «favorável» 
para nos «encontrarmos» diante da 
nossa própria consciência. É o tem-
po da Quaresma, que se avizinha.
Entretanto, neste domingo somos confrontados, uma vez mais, com um discurso 
forte de Jesus, de actualidade flagrante hoje em dia. Como em todo o evangelho, 
Jesus convida cada um de nós a deixar-se salvar de tantas escravidões que o processo 
humano vai gerando. A Liberdade é a proposta dele. Como dom oferecido e também 
conquistado: a autonomia 
do ser humano leva a que 
se diga sim ou diga não à 
proposta divina. E nesse 

olhar para Deus ou olhar-se em Deus radica um equilibrado olhar à 
volta. Deus nada quer para Si, mas quer que todos sejamos irmãos 
uns dos outros. Logo, a hipocrisia dos nossos olhares condenando os 
outros e julgando-nos santos, tem de ser banida. As nossas palavras 
devem dizer a verdade do coração, pois «a boca fala do que transbor-
da do coração». Não podemos ser os cegos que guiam outros cegos mas a atenção permanente à nossa própria vida ditará o 
discernimento em cada situação: nós e/com os outros, caminhando juntos, vamos olhando as nossas próprias «traves» em vez 
de nos gastarmos a ver os «argueiros» nos olhos dos outros. Infelizmente este comportamento humilde e sério, fraterno e com-
prometido, não é valorizado na nossa sociedade. Logo, esta anda doente. E são muitos os sinais de tal doença: violência gratuita, 
vingança desmedida, exacerbação de pretensos direitos sem os consequentes deveres, perda de qualidade humana nas relações.
Cada um vê com os olhos que tem. E projecta sobre os outros o que é. Quanto mais puro e tolerante for o nosso olhar sobre 
os outros, mais se diz da verdade do que somos. Já Ben-Sirá dizia que «os defeitos 
dos homens aparecem nas suas palavras». Não será já tempo de ultrapassarmos 
preconceitos religiosos e assumir que os ensinamentos do evangelho são ainda os 
mais necessários e actuais para as gerações de hoje?

 O Prior - P. Abílio Cardoso

BODAS DE OURO
Vão celebrar no sábado, dia 9, as suas 
bodas de ouro de casamento Adelino 
Torres da Silva e Ana Maria Correia 
da Silva. O casamento foi celebrado 
na Igreja de Arcozelo (São Mamede) 
no dia 9 de Março de 1969. A Paró-
quia une-se à acção de graças e feli-
cita o casal por este jubileu.

PARA eLes Os nOssOs PARAbéns.

CinZAs
no dia 6, quarta-feira, começa a 
Quaresma, com um forte dia de Pen-
itência: Jejum (uma só refeição prin-
cipal) e abstinência (de «carne»... sig-
nificando luxos, excessos, vícios...).
Lembra-se a quarta-feira de Cinzas 
como dia “favorável” e «único» para 
acertarmos o passo na caminhada 
penitencial e quaresmal e ocasião  de 
meditação da Palavra de deus, con-
forme a orientação do Papa e dos bis-
pos nas suas mensagens.
Haverá bênção e imposição das cinzas 
nos horários habituais das eucaristias.

PRePARAçÃO dO bAPTisMO
na próxima quinta-feira, às 21.00 no salão nobre da Ig-
reja Matriz, haverá uma nova reunião de preparação para 
o baptismo destinada a todas as famílias com crianças 
para baptizar nos próximos meses e para todos aqueles 
que pretendam assumir o múnus de padrinhos, em bar-
celos ou noutras paróquias.
Também os pais e padrinhos das crianças que, fre-
quentando a catequese, se preparam para o baptizado 
na vigília Pascal.

neTOs POR AFeCTO

No passado domingo, dia 10, cinco jovens da nossa Paróquia 
comprometeram-se a serem netos de uma avó nos lares de 
idosos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.

ORAçÃO PARA A QUAResMA

Pai nosso,
Que estais no Céu,
Durante esta época
De arrependimento,
Tende misericórdia de nós.

Com a nossa oração,
O nosso jejum
E as nossas boas obras,
Transformai
O nosso egoísmo
Em generosidade.

Abri nossos corações
À vossa Palavra,
Curai as nossas feridas do pecado,
Ajudai-nos a fazer o bem neste mundo.

Que transformemos a escuridão
E a dor em vida e alegria.
Concedei-nos estas coisas
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen.

ANIVERSÁRIO DO SENHOR 
ARCEBISPO D. JORGE ORTIGA

Completando o sen-
hor Arcebispo D. 
Jorge Ortiga 75 anos 
de idade no próxi-
mo dia 5 de Março, 
recebemos da Vi-
gagaria Geral um 
convite endereçado 
à Comunidade Dioc-
esana, de modo es-
pecial às Confrarias 
e Irmandades, para 
participação na mis-

sa de acção de graças, que vai ser celebrada 
na Sé Catedral, às 15.00 do próximo sábado, 
9 de Março.

“O mal tem dias contados, não é 
eterno. O mal tem dias contados, o 
mal já não pode prejudicar-nos: o 
homem forte que toma posse de sua 
casa chegou. E este homem forte é 
Jesus”, declarou, na primeira audiência pública sem-
anal após a cimeira sobre a proteção de menores na 
Igreja, que decorreu entre os dias 21 e 24 deste mês.

SEM COMENTÁRIOS
Acabo de ler em La Croix, jornal diário fancês: O Tribunal de Châlons-en-Cham-
pagne (Marne), condenou um casal de reformados septuagenários por “denúncia 
caluniosa de um padre”, a quem atribuíam vários “attouchements” sobre menores: 
três meses de prisão, multa de 500 euros a cada um e obrigação de afixar a sen-
tença em lugar público, na aldeia onde vive o padre.
Em https://fr.news.yahoo.com diz-se que «após vários meses de investigação, o 
Procurador decidiu investigar os acusadores, dizendo que o que eles fizeram ‘lança 
o descrédito sobre todas as outras vítimas e a nobreza do seu combate. Só as pro-
tegeremos bem se não permitirmos que as falsas denúncias ocupem o seu lugar’»



seRviçO LiTÚRGiCO dA seMAnA inFORMAçÕes

2 3

Intenções das missas a celebrar na Matriz
(Segunda a Sábado: 19.00 / Domingo: 11.00 e 19.00)

é bom louvar o senhor
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

VIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

segunda, 4 - Dra. Clementina Rosa Rego Graça Esteves

Terça, 5 - António Ribeiro Monteiro e família

Quarta, 6 - Sérgio Cândido Lopes dos Santos

Quinta, 7 - Intenções colectivas:
- Amélia Alda Amaral Neiva
- Maria Pereira de Faria
- Maria Luísa Sousa Nunes e familiares
- Manuel Augusto Caravana da Silva e esposa
- António Rodrigues dos Santos (aniv.)
- Rosa de Jesus Rosa
- Em honra de São João
- Eufémia Silva e família
- Eduardo Peixoto Novais (30º dia)
- Carlos Manuel dos Santos Figueiredo (30º dia)
- Berta Maria Vieira da Rocha Contim Falcão Martins (30º dia)
- Gaspar Rodrigues Fernandes (7º dia)

sexta, 8 - Manuel Gomes de Sá e esposa
sábado, 9 - Intenções colectivas:
- Maria Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves
- Maria Nair Freire dos Santos Rego
- Vilma Novais Vilas Boas (12º aniv.)
- Manuel Lima Simões
- Margarida Alzira de Carvalho Fonseca Furtado
- Bernardo Pereira da Costa
- Pais, irmãos e sobrinho de Tereza da Costa
- Júlia Augusta Maia Matos Almeida de Faria Leite
- João Dias Gomes e familiares
- Ana Amaral e marido
- António José Barroso Araújo Costa e pelas Almas
- Em honra de São Nuno Álvares Pereira
- Maria Fernandes da Silva (7º dia)
- Glória Oliveira Alves (7º dia)
domingo, 10 - 11.00 - Missa pelo povo
19.00 - Pelos irmãos, vivos e falecidos, da Irmandade de Santa Maria Maior

segunda, 4 - s. Casimiro
 Leituras: Sir 17, 20-28
  Mc 10, 17-27

Terça, 5 - Leituras: Sir 35, 1-15
       Mc 10, 28-31

Quarta, 6 - CinZAs
 Leituras: Joel 2, 12-18
  2 Cor 5, 20-6, 2
  Mt 6, 1-6. 16-18

Quinta, 7 - Leituras: 
  Deut 30, 15-20
  Lc 9, 22-25

Sexta, 8 - Leituras: Is 58, 1-9a
       Mt 9, 14-15

sábado, 9 - Leituras: Is 58, 9b-14
          Lc 5, 27-32

dOMinGO, 10 - i dA QUAResMA
 Leituras: Deut 26, 4-10
               Rom 10, 8-13
  Lc 4, 1-13

ESTANDARTES DA QUARESMA/PÁS-
COA - Na próxima quarta-feira devem 
ser colocados nas varandas os estand-
artes da Quaresma, mostrando a parte 
roxa.

PALesTRA ARCiPResTAL - Os padres 
do Arciprestado de Barcelos vão reunir, 
em palestra mensal, na próxima quar-
ta-feira, às 9.30, na Casa de Nazaré, em 
Carapeços. Entre outros assuntos vão 
reflectir sobre o património religioso que 
todos devemos cuidar.

iGReJA QUe sOFRe - Na próxima 
quinta-feira, às 14.30 na Igreja do Terço, 
haverá um momento de oração, inserido 
no dinamismo da Fundação Ajuda à Ig-
reja que sofre.

FORMAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS - Na 
próxima quinta-feira, às 21.00 na Igreja 
Matriz daremos início à um tempo espe-
cial de vivência da Quaresma. É o tempo 
da Catequese de adultos, aberta a todos 
os que queiram «entrar em si», preparan-
do a Páscoa.

ABSTINÊNCIA NAS SEXTAS-FEIRAS - 
Em todas as sextas da Quaresma é dia de 
abstinência: que a «carne» não comida 
signifique atenção aos outros, disciplina 
interior e abertura a Deus no quotidiano.

seCReTARiAdO PeRMAnenTe dO 
C.P. - Vai reunir na próxima sexta-fei-
ra, às 21.30, no Cartório Paroquial. Além 
de um olhar para a vida da Paróquia, 
os conselheiros vão preparar o Lauspe-
rene, agendado para 21/22 de Março, o 
xserviço de confissões, agendado para 
1 (adultos) e 6 (crianças) de Abril, a Se-
mana Bíblica no que diz respeito à sua 
dimensão paroquial, a Via Sacra, agen-
dadda para 12 de Abril, cuja dinam-
ização foi confiada aos escuteiros e as 
celebrações da Semana Santa e Páscoa.

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

- Anónimo - 2,00
- Família n.º 409 - 5,00
- João Machado - 10,00
- Família n.º 420 - 10,00
- Família n.º 537 - 10,00
- Família n.º 870 - 10,00
- Família n.º 49 - 20,00
- Família n.º 520 - 20,00
- Família n.º 976 - 20,00
- Família n.º 1090 - 25,00
- Família n.º 201 - 100,00

TOTAL DA SEMANA - 232,00 euros

A transportar: 18.269,45 euros
Despesas até agora: 28.883.22 euros

O QUe A iGReJA «MOsTRA» e O QUe A iGReJA «é»
1. Numa altura em que a Igreja se sobressalta com o que 
«mostra», é imperioso recordar o que – efectivamente – a 
Igreja «é». Importa, pois, dizer bem alto que, embora nem 
sempre o «mostre», a Igreja «é» santa.
2. A Igreja «é» santa porque é o inteiro Corpo de Cristo (cf. 
1Cor 12, 12-13). A santidade vem-lhe da sua cabeça. Mas 
o pecado subsiste em muitos dos seus (outros) membros.
3. Porque é que os pecadores se mantêm na Igreja? Pre-
cisamente para vencer o pecado. Conscientes de que por 
si nada alcançam (cf. Jo 15, 5), alenta-os saber que em 
Cristo tudo conseguirão (cf. Fil 4, 13).
4. Acontece que este não é um processo linear: envolve 
avanços e recuos, com muitas lutas e quedas, tentações, 
tentativas e constantes recomeços. A Igreja nunca deixará 
de «ser» santa. Mas «com» pecadores.
5. Angel Antón percebeu que a Igreja «é uma ’cópia’ do 
original Cristo».
Só que é uma «cópia» nem sempre transparente. Muitas 
vezes, torna-se uma «cópia» tremida e embaciada, que mal 
deixa ver o «original Cristo».
6. Perguntar-se-á. Como é que o Corpo de Cristo pode 
estar «forrado» com um «tecido» tão grosseiro?
Sucede que nem o pecado dos seus membros impede que 
a cabeça derrame fluxos infindáveis de santidade. Com to-

das as fragilidades que a debilitam, a Igreja será sempre 
a «sala» em que o Pai celebra os esponsais do Seu Filho 
com a humanidade.
7. Todos são convidados já que, à partida, a Igreja não 
desiste de ninguém. Como sinalizou Henri de Lubac, 
ela «não é uma academia de sábios, nem um cenáculo 
de intelectuais sublimes, nem uma assembleia de su-
per-homens». Há toda uma «legião de medíocres que se 
sentem nela como em própria casa».
8. Neste mundo, ela será sempre «trigo misturado com 
palha» e «barca repleta de maus passageiros que pare-
cem arrastá-la para o naufrágio».
Como rezava uma conhecida máxima de Santo Ambró-
sio, a Igreja é «imaculada, mas composta por maculados» 
(«immaculata ex maculatis»).
9. Faz parte da sua natureza estar exposta, não lhe sendo
permitido ocultar as suas fraquezas.
Há comportamentos que ela não aceita e atitudes com 
as quais não pode transigir.
10. A Igreja coexistirá sempre com o pecado, mas sem 
jamais lhe render vassalagem. O perigo de cair nunca 
deixará de espreitar. E, no entanto, ela «é» santa!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 26.02.2019

ORAÇÃO AO RITMO DE TAIZÉ - Será 
no próximo sábado, na Igreja do Terço, 
animada pelo Grupo de jovens Miryam, 
das 15.30 às 16.30.

COMinHÃO PAsCAL nO HOTeL-LAR 
- Fica agendada para o dia 1 de Abril, às 
14.30, a comunhão pascal dos utentes 
do Hotel-Lar Condes de Barcelos, com 
a celebração da Eucaristia precedida de 
Confissões.

CPM - Decorrerá nos sábados, duran-
te a Quaresma, às 19.30 no Colégio La 
Salle, recomendando-se vivamente a 
todos os noivos que o frequentem.

sÓCiO-CARiTATivA - Vai reunir no 
próximo sábado, às 17.30, nas salas de 
catequese.

ESCUTEIROS - Os escuteiros do 
Agrupamento 13 da nossa Paróquia 
têm o seu C’aFé - Iª Secção no próximo 
sábado, às 17.30.

viA sACRA nA FRAnQUeiRA - Como 
habitualmente haverá Via Sacra, pro-
movida pela Confraria da Franqueira, 
em todos os domingos da Quaresma, às 
15.00. 

FESTA DE S. JOÃO DE DEUS - Ocor-
er no próximo dia 8, sexta-feira, a festa 
litúrgica de S. João de Deus, com espe-
cial relevo entre nós na Casa de Saúde 
da Ordem Hospitaleira, com missa às 
11.30, presidida pelo Arcipreste, P. Man-
uel Graça.

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA - 
Informa-se que há já cerca de 30 inscri-
tos para a peregrinação à Terra Santa, 
de 16 a 23 de Agosto. Os interessados 
devem inscrever-se quanto antes pois o 
número é limitado a 42 pessoas e certa-
mente a lista será encerrada bem antes 
da Páscoa.

AGRAdeCiMenTO
A Real Irmandade do Senhor Bom Je-
sus da Cruz, lançou, em Julho do ano de 
2018, um projecto, que tem sido um êxi-
to, que consistiu em convidar todos os 
Grupos Corais das 89 Paróquias do Ar-
ciprestado de Barcelos, para animarem 
as Eucaristias Dominicias, das 12,15 
horas, que se celebram no Templo do 
Senhor Bom Jesus da Cruz.
Foi com uma enorme alegria e satisfação 
que a Irmandade recebeu o SIM de tan-
tos grupos, que desde o primeiro minuto 
abraçaram este projecto e agendaram os 
Domingos em que iriam animar as Eu-
caristias.
Queremos, desde já, agradecer a partic-
ipação dos Grupos Corais das Paróquias 
de Midões, S. Miguel da Carreira, Fonte 
Coberta, Alheira, Galegos S. Martinho, 
Igreja Nova e ainda ao Grupo Shallom, 
da Comunidade Cristã de Santo António.
Agradecemos ainda a todos os Grupos 
que, apesar de já terem agendado o Do-
mingo em que animarão a Eucaristia, tal 
data ainda não ocorreu.
Temos sentido que os participantes 
das Eucaristias Dominicais das 9 horas 
e agora os das 12,15 horas, se sentem 
cada vez melhor ao participarem em cel-
ebrações animadas com a voz e canto 
de tantos barcelenses espalhados pelo 
nosso concelho e Arciprestado e têm 
tido oportunidade de conhecer a qual-
idade dos Grupos Corais das diversas 
Paróquias.
A Irmandade só pode agradecer a gen-
erosidade de tantos e convidar todos os 
barcelenses a participar na Eucaristia em 
memória dos Irmãos, vivos e falecidos, 
da Real Irmandade do Senhor Bom Jesus 
da Cruz.

Obrigado.

Pedro Miguel Ferreira

“ROsTOs dA QUAResMA”
Para que a Quaresma não seja apenas um tempo que se repete no calendário, este 
ano, a Rede Mundial de Oração do Papa propõe aos cristãos “Rostos da Quaresma”, 
uma iniciativa centrada na oração diária por pessoas e causas concretas, que con-
vida a um processo de conversão interior perante situações tão evidentes e tantas 
vezes ignoradas nos ocupados dias de cada um. 
Esta jornada de oração decorre de 6 de março a 20 de abril e está disponível no site, 
nas redes sociais e através de newsletter. A cada dia, é apresentada uma imagem 
referente a pessoas e/ou causas, uma frase do Papa Francisco e uma oração. Aos do-
mingos, propõe-se um versículo do Evangelho do dia para meditar e uma oração da 
Eucaristia desse domingo. Não perca tempo, inscreva-se já nesta campanha e receba 
todos os dias, no seu email, a proposta e reflexão diárias. Pode também partilhar o 
link para que outras pessoas possam inscrever-se: http://eepurl.com/giDVA

COnFeRênCiA eM bRAGA
AUsTen iveReiGH FALA sObRe CRisTiAnisMO 

O jornalista e biógrafo do Papa Francisco, Austen Ivereigh, vai estar em Braga, no 
dia 11 de março, para falar sobre perseguição cultural na Europa, presença do Islão 
e abusos sexuais. A conferência realiza-se no Espaço Vita, às 21h15. Participe!

MISSA DAS 12.15
O Grupo Coral da Paróquia de Tamel (São 
Veríssimo) irá animar hoje a Eucaristia, 
das 12h15, no Templo do Senhor da Cruz, 
o Grupo Coral da Paróquia de Santa Maria 
de Galegos irá animar no próximo domingo, 
dia 10, e o Grupo Coral da Paróquia de Lijó 
irá animar no domingo, dia17.


