
Que lugar para Jesus em ti e em mim?
Da tranquilidade de uma casa, Jesus toma o caminho de Jerusalém, a 
cidade da sua «hora». E é no caminho que Jesus apresenta condições 
para O seguirmos. Marchar atrás dele exige rupturas, ao menos uma 
«preferência». Pois que certas ligações, mesmo que legítimas, podem 
tornar-se obstáculo e revelar-se provação nas decisões que o discer-
nimento das situações exige. A cruz, que O espera em Jerusalém, é, 
afinal, o horizonte do discípulo, como o foi do Mestre. 
Seguir Jesus é, de facto, coisa séria. Infelizmente quem não reconhece 
hoje a credibilidade da Igreja profundamente afectada precisamente 
pela falta de testemunho, pelo vale-tudo que, mercê do facilitismo ou 
falta de vigilância dos pastores, se impôs como regra na generalidade 
das comunidades cristãs? De nós, baptizados, espera-se – e eis como 
o mundo de hoje o exige de nós, cristãos – uma vida em processo 
permanente de identificação com Jesus, de renunciar ao supérfluo e 
de escolher de acordo com a «vontade de Deus». Mas, que vontade 
será essa? Não é verdade que tantas vezes se abusa da «vontade de 
Deus» para impormos fardos uns aos outros ou tentarmos justificar 
como «castigo de Deus» as desgraças alheias? Como se tivéssemos a 
última palavra de justificação e fôssemos os «patrões» de Deus, au-
torizados por Ele a dizer a «última palavra», em vez de nos situarmos 
como presença silenciosa diante da dor dos outros, prontos a dar a 

mão no «recompor» da vida 
alheia ferida. 
A cruz está na vida de cada 
um. E precisamos uns dos 
outros para a levarmos. Je-
sus pede que renunciemos 
a tudo: mas uma renúncia à 
medida de cada um, segun-
do as possibilidades de cada 
um. Ser discípulo de Jesus é 
viver, na tranquilidade por 
vezes tensa, este discerni-
mento permanente de de-
cidir o melhor e não o mais 
fácil. Para a minha condição 
de filho de Deus, assumida 
no Baptismo. Se vencermos 
tudo o que é obstáculo no 
caminho para Deus encon-
traremos o centro da exis-
tência, a plenitude em Deus. 
E seremos felizes. E salvos, 
como é, de facto, vontade de 
Deus. Já S. Bento dizia aos 
seus monjes: «Nada, absolu-
tamente nada anteponham 
a Cristo».  

O Prior - P. Abílio Cardoso
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U M  O L H A R  O U T R O
Há que reconhecê-lo: nos últimos anos a figura de D. António 
Barroso «entrou» na alma barcelense. É dever de gratidão a 
quantos por tal têm lutado, desde as associações à volta do 
bispo missionário de Remelhe até aos responsáveis pela Causa 
de beatificação e ao Município de Barcelos. A movimentação 
em Barcelos parece que não fica atrás de idênticas motivações 
no Porto, diocese que serviu e que conserva muito viva a sua 
memória tanto no coração das gentes simples, como no de 
gente letrada, sensível à intervenção de D. António na diocese, 
quer no campo religioso, quer no campo cívico como defensor 
dos pobres e dos direitos da Igreja diante das prepotências do 
regime republicano na altura recém-instalado.
Têm sido muitas as intervenções a destacarem a figura ímpar 
do bispo missionário. Para mim, por exemplo, de um desconhe-
cido há quinze anos atrás, D. António tornou-se uma figura 
inspiradora, exemplar na denúncia profética feita com sensa-
tez e bom senso, aliada a uma imensa coragem, própria de um 
apaixonado por Cristo e pelo rebanho que lhe fora confiado. 
Mais que de defesa da Igreja, a voz de D. António levantou-se 
contra todas as injustiças  e em defesa dos mais oprimidos e 
esquecidos pelos que detinham o poder.
Há dias foi destacada a sua faceta de coleccionador de meda-
lhas, revelando os seus conhecimentos de história e de geogra-
fia, bom conhecedor dos territórios extensos por onde andou 
e deixou marca de missionário clarividente e de diplomata no 
contacto com povos e culturas muito diferentes. Quem diria 
que um homem nascido e criado no meio dos campos de milho 
e de centeio, nas terras de Remelhe, viesse a revelar-se o aven-
tureiro ousado e corajoso, de vistas tão largas que se adiantava 
aos homens do seu tempo e se tornara precursor de ideias 
inovadoras, mais tarde consagradas mesmo em documentos 
oficias da Igreja. 
A cruz e a enxada eram as suas armas, sinais de um missioná-
rio com critérios assumidos de evangelização e de promoção 
social, que, quando intervinha, com o seu pensamento bem 
fundamentado, fazia tremer os colonos para quem os povos 
indígenas contavam apenas como meios de lucro fácil.
Exilado pelo poder político por duas vezes, a primeira em Re-
melhe, onde, na capela de S. Tiago, por algum tempo Cate-
dral do Porto, foram ordenados 63 sacerdotes, e a segundo em 
Coimbra,  acusado e condenado por «desobediência civil» - há 
certas  obediências que não passam de autêntia covardia - o 
bispo Barroso acabaria por adoecer - a fragilidde corporal faz 
tombar o corpo mas deixa a alma bem elevada - e morrer a 31 
de Agosto  de 1918 no Porto, aclamado pelo povo da cidade 
como um santo.
As suas palavras Nasci pobre, rico não vivi, pobre quero morrer 
revelam bem a grandeza espiritual de um homem que gastou a 
vida ao serviço dos outros. Um homem que veio do nada, par-
tiu sem nada mas deixou muito, como referiu Cláudio Brocha-
do, curador da exposição de medalhas que D. António doara ao 
Município e que agora estão expostas ao público.
Somente uma década após a sua morte, a sua querida vila de 
Barcelos passaria a cidade, dando à data de 31 de Agosto um 
especial significado para Barcelos.
Em Ano Missionário, com especiais celebrações no próximo 
mês de Outubro Missionário, importa que as famílias e as es-
colas de Barcelos descubram esta figura única de barcelense, 
cujos escritos merecem bem ser divulgados e cuja história deve 
ser exaltada sem aproveitamentos ideológicos ou políticos. 

O Prior - P. Abílio Cardoso

BODAS DE OURO
Vão celebrar no sábado, dia 14, as 
suas bodas de ouro de casamento Al-
berto Fernandes Santos e Maria do 
Céu da Silva Santos. O casamento 
foi celebrado na Capela Senhora das 
Neves - Mujães - Viana do Castelo no 
dia 14 de Setembro de 1969. A Paró-
quia une-se à acção de graças e felicita o casal por este 
jubileu.

PARA eLes Os nOssOs PARAbéns

eXALTAÇÃO DA sAnTA CRUZ
no próximo sábado, dia litúrgico da exal-
tação da santa Cruz, a Real Irmandade do 
senhor da Cruz promove um encontro de 
irmãos com o seguinte programa:
17.00 - Recepção aos irmãos no Templo do 
senhor da Cruz
17.30 - Concerto de Órgão de tubos
18.00 - eucaristia solene presidida pelo sen-
hor Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.
19.15 - Jantar na sede da Irmandade.
Todos os irmãos são convidados.

este encontro tem em vista o apuramento 
dos dados exactos dos irmãos existentes, pre-
tendendo-se saber quem são e onde residem. 
Um trabalho de secretaria sempre difícil mas 
necessário e que urge que todas as demais 
confrarias façam.
Pede-se a todos os irmãos que colaborem 
neste trabalho facilitando os dados e infor-
mando quem são, dos que constam na lista, 
os que já faleceram.

COnseLHO PAsTORAL
O Conselho Pastoral vai reunir em 20 de setembro, 
às 21.00 nas salas de catequese.
esta informação serve de convocatória geral para 
todos os conselheiros.
O Programa de actividades da Arquidiocese, do Ar-
ciprestado e da Paróquia será um dos pontos da 
agenda.

AGenDA De CAsAMenTOs
estão a dar entrada no Cartório Paroquial os pedi-
dos de casamento a celebrar na nossa Paróquia em 
2020. Pede-se que os interessados entreguem a ficha 
preenchida até ao fim do mês de setembro, de modo 
a que o Prior possa fazer os ajustes necessários em 
caso de coincidência de datas ou de horários. Além do 
encontro inicial com o Prior, cada par de noivos de-
verá providenciar a sua preparação próxima, quer com 
o CPM, quer com outros encontros, que os párocos 
sugerem.
em barcelos, o CPM será de 22 de Fevereiro a 4 de 
Abril, aos sábados em La salle.
Quanto ao processo canónico e civil, os documen-
tos devem dar entrada no Cartório um mês antes. se 
forem presididos pelo Prior, como é de norma que seja 
ele a presidir no âmbito da sua paróquia, nenhum par 
será dispensado de um contacto progressivo de modo 
a poder ser bem preparada a celebração.
entretanto, todos os  noivos que se inscrevem devem 
reservar desde já a data de sábado, dia 18 de Janei-
ro, para uma tarde de formação e de informações em 
ordem a uma boa preparação de acto tão importante.

DiA DO CAtEQUiStA 
O dia do catequista da Arquidiocese realiza-se 
no próximo sábado, na cripta do Sameiro, com 
o lema «Sair em Missão com Alegria».
O diácono 
P a u l o 
C a m p i n o 
fará, pelas 
10h00, uma 
c o n f e r ê n -
cia sobre “O 
c a t e q u i s -
ta discípulo 
a c o m p a n -
hante”,  e 
às 11h00 os 
participantes 
vão ter ofi-
cinas de 
oração, ate-
liers e a oportunidade de receber o sacramento 
da reconciliação antes da pausa para almoço 
às 13h00. De tarde, a partir das 14h30, tem 
lugar um concerto orante intitulado «EnCAN-
tAR com esperança».
O Prior recomenda, e fica grato a todos os 
catequistas, que participem, organizando-se à 
volta da coordenadora, Fátima Bernardo.

ALMOÇO EM DiA 
DE COMPROMiSSO

Por não se reunirem as condições ad-
equadas na Casa Clementina Rosa, em 
Sandiães, no dia 16 de Junho, em que 
se previa muita chuva, foi suspenso o 
Dia da Paróquia. Pôs-se então a hipó-
tese de reunirmos noura altura a co-
munidade em almoço de convívio. O 
Conselho Económico e o Secretariado 
Permanente decidiram convocar os 
paroquianos para o opróximo dia 22. 
O programa será o seguinte:
11.00 - Missa na igreja Matriz, com o 
compromisso de todos os leigos em-
penhados nos diversos grupos da.
12.00 - No final da Missa todos se di-
rigirão para Sandiães para um almoço, 
que a Paróquia oferece, seguido de 
convívio pela tarde. Uns darão trans-
porte a quem precisar.
Para participar, basta que cada família 
telefone para o Cartório a dizer quan-
tas pessoas vão para o almoço. Se 
quiserem levar aperitivos e sobreme-
sas poderão fazê-lo. No entanto, tudo 
tem de ser comunicado até ao sábado 
próximo.

C R i S M A N D O S
Vai ser retomada a formação dos grupos de crismandos 
no sábado, dia 21, às 17.00, com o encontro dos adultos e 
dos adolescentes do 10º e 11º ano. Nesse dia conhecerão o 
programa de formação, que prevê reuniões mensais até ao 
dia do Crisma, previsto para 7 de Junho.
Há muitos adultos não crismandos. Todos os que desejar-
em completar a iniciação cristã deverão inscrever-se quan-
to antes no Cartório e comparecer ao primeiro encontro na 
quinta-feira 20 de Setembro, às 21.00.
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PARTIRAM PARA 
A CAsA DO PAI

Registamos os nomes de irmãos nossos, que recomendamos 
às orações de todos, falecidos ultimamente e cujo óbito ficou 
registado na nossa paróquia. Seguindo a data de falecimento:

1. MARIA eMíLIA FeRnAnDes DA CUnHA ARAnTes, de 
95 anos, residente que foi  na Avenida da Liberdade, Barcelos. 
Faleceu a 17 de Janeiro.
2. AVeLInO LOPes De ARAÚJO, de 70 anos, residente que foi 
na Avenida Alcaides de Faria, Barcelos. Faleceu a 24 de Janeiro.
3. beRTA MARIA VIeIRA DA ROCHA COnTIM FALCÃO 
MARTIns, de 66 anos, residente que foi na Avenida Com-
batentes da Grande Guerra, Barcelos. Faleceu a 4 de Fevereiro.
4. eDUARDO PeIXOTO nOVAIs, de 98 anos, residente que foi 
no Lar Rainha D. Leonor. Faleceu a 6 de Fevereiro.
5. CARLOs MAnUeL DOs sAnTOs FIGUeIReDO, de 56 
anos, residente que foi na Rua de São Bento, Barcelos. Faleceu 
a 22 de Janeiro.
6. MARIA DA COnCeIÇÃO GOMes MACIeL, de 76 anos, 
residente que foi na Avenida João Paulo II, Barcelos. Faleceu a 
15 de Fevereiro.
7. JOsé LUís PeReIRA DA COsTA, de 78 anos, residente que 
foi na Rua D. Diogo Pinheiro, Barcelos. Faleceu a 16 de Fe-
vereiro.
8. AnTÓnIO FeRnAnDes LOPes, de 86 anos, residente que 
foi na Rua Dr. Abel Varzim, Barcelos. Faleceu a 20 de Fevereiro.
9. GAsPAR RODRIGUes FeRnAnDes, de 69 anos, residente 
que foi no Lar D. Leonor. Faleceu a 28 de Fevereiro.
10. CARLOs MAnUeL bAsTO PACHeCO RODRIGUes, de 73 
anos, residente que foi na Rua Conde de Abranches, Paranhos, 
Porto. Faleceu a 17 de Março.
11. CeLesTe DA COnCeIÇÃO ARAÚJO, de 94 anos, residente 
no Lar de Santo André. Faleceu a 30 de Março.
12. JOAQUIM PeReIRA GOMes, de 69 anos, residente que 
foi no Campo da República, Barcelos. Faleceu a 03 de Abril.
13. PAULA MARIA CORReIA PeDRAs VAsCOnCeLOs DO 
VALe, de 64 anos, residente que foi na Praceta Dulce Montal-
vo, Barcelos. Faleceu a 14 de Abril.
14. CARLOs MAnUeL VIeIRA FeRReIRA, de 56 anos, resi-
dente que foi na Rua Miguel Bombarda,  Barcelos. Faleceu a 04 
de Maio.
15. FRAnCIsCO GeRARDO VeLOsO RODRIGUes, de 61 
anos, residente que foi na Rua Dr. Abel Varzim, Barcelos. Fale-
ceu a 11 de Maio.
16. CARLOs ALbeRTO CAMPOs ROCHA, de 67 anos, resi-
dente que foi no Lar D. Leonor. Faleceu a 16 de Maio.
17. AnTÓnIO ARAÚJO FeRReIRA, de 92 anos, residente que 
foi na Urbanização de S. José, Barcelos. Faleceu a 01 de Junho.
18. ROsA RIbeIRO, de 88 anos, residente que foi no Centro 
de Solidariedade Social de São Veríssimo. Faleceu a 31 de Maio.
19. AnTÓnIO COeLHO DA CUnHA, de 85 anos, residente 
que foi no Lar de Santo André, Barcelos. Faleceu a 20 de Junho.
20. MARIA De LURDes FIGUeIReDO TORRes, de 95 anos, 
residente que foi na Rua Dr. José António Pereira Peixoto Mach-
ado, Barcelos. Faleceu a 08 de Julho.
21. MARIA eDUARDA MAnCeLOs sAMPAIO CRUZ Ve-
LOsO, de 92 anos, residente que foi no Lar de Santo André, 
Barcelos. Faleceu a 10 de Julho.
22. MAnUeL JOsé RAMOs GOnÇALVes, de 81 anos, resi-
dente que foi no Lar de Santo André, Barcelos. Faleceu a 17 de 
Julho.
23. TeResA GOMes MesQUITA, de 89 anos, residente que 
foi na Rua N Corujo, Lijó, Barcelos. Faleceu a 03 de Agosto.
Que o Senhor a todos conceda o eterno descanso e às famílias enlutadas a consolação 
da esperança cristã.

segunda, 9 - s. Pedro Claver
 Leituras: Col 1, 24 - 2, 3
   Lc 6, 6-11

Terça, 10 - Leituras: Col 2, 6-15
         Lc 6, 12-19

Quarta, 11 - Leituras: Col 3, 1-11
            Lc 6, 20-26

Quinta, 12 - santíssimo nome de Maria
 Leituras: Col 3, 12-17
   Lc 6, 27-38

Sexta, 13 - S. João Crisóstomo
 Leituras: 1 Tim 1, 1-2. 12-14
                Lc 6, 39-42

sábado, 14 - Exaltação da Santa Cruz
 Leituras: Num 21, 4b-9
  Jo 3, 13-17

DOMInGO, 15 - XXIV DO TeMPO COMUM
 Leituras: Ex 32, 7-11. 13-14
               1 Tim 1, 12-17
    Lc 15, 1-32

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

senhor, tendes sido o nosso refúgio
através das gerações

A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM

segunda, 9 - Erminda Lourenço Pereira

Terça, 10 - Maria Gracinda Rego de Sousa Graça Esteves

Quarta, 11 - Rosa de Castro Branco (10º aniv.)

Quinta, 12 - Intenções colectivas:
- António Martins Lopes Faria e Luciana
- António José Barroso Araújo Costa e pelas Almas do Purgatório

- Joaquim Faria Durães e esposa
- Maria da Ascensão Miranda Carvalho

sexta, 13 - Paula Alexandra Pinto Azevedo Quintas da Silva (aniv. falecimento)

sábado, 14 - Intenções colectivas:
- Palmira de Lima Gonçalves
- Manuel Celso da Silva Cunha, pais e avós
- José Fernando Lopes de Sousa
- Júlia Augusta Maia Matos Almeida de Faria Leite
- Isaurinha Peres Filipe e filhos Isaltina e Manuel
- Em acção de graças da família Araújo
- José Maria Magalhães Pinto
- Francisco Gerardo Veloso Rodrigues (aniv. nascimento)
- Andreia Sofia Ramos Vieira

Domingo, 15 - 11.00 - Missa pelo povo
             19.00 - Pelos Irmãos, vivos e falecidos, 
     da Confraria das Almas

COnVíVIO DOs PeReGRInOs DA TeRRA sAnTA - Todos 
aqueles que fizeram a peregrinação à Terra Santa vão jun-
tar-se em convívio, para partilha de experiências e de fotos e 
outras recordações. Será na próxima sexta, 13, na residência 
paroquial, após a missa das 19.00.

CAFé MeMÓRIA - Será no próximo sábado, entre as 10.00 
e as 12.00, no Café da Praça com intervenção da Dr.ª Ca-
taqrina Costa, psicomotricista.

MIssA DAs 12.15 nO senHOR DA CRUZ e DAs 15.30 
nA IGReJA DO TeRÇO - Interrompidas no Verão, como 
acontece todos os anos, vão ser retomadas no próximo do-
mingo, dia 15. A do Senhor da Cruz será às 16.30, numa 
celebração pedida pelo Grupo de Danças e Cantares de Bar-
celos que promove a vinda dos romeiros ao Senhor da Cruz.

CATeQUese De ADULTOs - Na quinta-feira, dia 19 dare-
mos início à catequese de adultos, às 21.00 nas salas da 
catequese. Repete-se o apelo a todos: dediquem-se à vossa 
própria formação. Uma pessoa esclarecida é uma pessoa lib-
ertada de medos e que resiste às manipulações de seitas e 
de gurus, que pretendem explorar-nos.
A paróquia oferece um serviço gratuito, a catequese de 
adultos, em duas modalidades, uma mais para o público 
adulto e outra mais para o público jovem. Nesse espaço das 
quintas feiras, às 21.00 nas salas de catequese, expõe-se a 
mensagem de Jesus, correponsabilizamo-nos em Igreja e 
podemos dialogar e pôr as nossas dúvidas de fé.
HÁ LUGAR PARA TODOS. PARA TI TAMBÉM. E não tenhas 
medo de «andar na catequese» pois a Catequese deve acom-
panhar a vida toda como processo de identificação com Jesus.

CAMInHAnDO e ReZAnDO - Para preparar espiritualmente 
os mais comprometidos na pastoral da Paróquia, o Prior está 
a convidar catequistas, escuteiros, Miryam e responsáveis de 
grupos para uma experiência espiritual de oração e camin-
hada, entre Aguçadoura e Ofir, no próximo sábado.

MEC’S - O Prior convida todos os ministros extraordinários 
da comunhão para uma reunião de programação do ano na 
próxima terça-feira às 21.00.

PAStORAL FAMiLiAR - A Equipa de Pastoral Familiar vai 
reunir amanhã, segunda-feira, às 21.30 para dar início às 
saus actividades após as férias. Aqueles casais que queiram 
fazer parte desta equipa, que reúne mensalmente, deve falar 
com o casal coordenador, Carlos e Adelaide Caleiro.

PREPARAÇÃO DE LEitORES - O Prior vai dedicar dois serões 
- na próxima quarta e quinta-feira às 21.00 na Igreja Matriz 
- para preparação de leitores, sobretudo destinada a novos 
leitores e aos que integram os grupos da Paróquia, a fim de 
se familiarizarem com a Palavra de Deus e a proclamarem de 
modo adequado. Todos são bem-vindos à preparação mes-
mo que não venham a integrar o grupo de Leitores, que, no 
ano corrente, vai agir em novos moldes.

ROMEiROS AO SENHOR DA CRUZ - Será no próximo do-
mingo a romagem ao Senhor da Cruz promovida pelo Grupo 
de Danças e Cantares de Barcelos, que oferecem cabazes de 
alimentos que a Equipa Sócio-caritativa distribui.

PASSEiO DO CLERO DO ARCiPREStADO - Tendo sido re-
marcado para amanhã, 9 de Setembro, o passeio dos apdres 
de Barcelos, o Prior celebrará missa no Senhor da Cruz às 
8.00, pedindo a compreensão para esta alteração. 

EQUiPA DO DiA DA PARÓQUiA - Vai reunir amanhã às 
21.00 a equipa que o Armando Carvalho preside para tratar 
da logística necessária em Sandiães para o almoço que a 
Paróquia oferece aos paroquianos no dia 22, ao inicar-se o 
ano pastoral. Agradece-se que quem quiser ajudar apareça.

UM «InCenDIáRIO» CHAMADO JesUs!
1. nesta época de calor, o evangelho apresenta-nos Jesus 
como um «incendiário».
eis o que ele nos diz: «eu vim lançar fogo sobre a Terra e 
só quero que ele se tenha ateado» (Lc 12, 49).

2. Jesus, de facto, é um «incendiário». ele quer «incendi-
ar» o mundo com chamas que destruam o nosso instala-
mento, o nosso comodismo, a nossa indiferença.

3. Ao contrário do que acontece com os outros incêndi-
os, este «incêndio» desencadeado por Jesus não pode ser 
apagado. O «incêndio» desencadeado por Jesus não é para 
apagar, mas para atear. este «incêndio» tem o nome de 
evangelho.

4. evangelizar é, pois, «incendiar».
Cada evangelizador tem de ser um «incendiário»: um «in-
cendiário» do amor, da verdade, da justiça e da paz.

5. A mensagem de Jesus é interpeladora e desafiadora. 
Porque ele é diferente, não deixa ninguém indiferente. 
Há quem O acolha, mas também não falta quem O rejeite.

6. este quadro devia levar-nos a reflectir muito e a in-
flectir bastante. é possível que nem tudo esteja bem 
quando tudo (aparentemente) corre bem. Curiosamente, 
é são Lucas que nos transmite este aviso de Jesus: «Ai de 
vós quando todos disserem bem de vós» (Lc 6, 26).

7. Jesus opta mais pela incomodação do que pela aco-
modação. 
Jesus não se revê em quem se acomoda ao mundo. 
Revê-se mais em quem se incomoda com o mundo.
O evangelho é paz, mas nem sempre é sossego. 
O evangelho pode ser visto até como uma espécie de 
«Livro do Desassossego». Jesus pacifica, mas não sosse-
ga. ele quer-nos permanentemente desassossegados.

8. A paz de Jesus — a paz que é Jesus — não é uma vida 
diluente ou dissolvente.
A recompensa que nos espera não é o aplauso do mun-
do, mas a aprovação de Deus.

9. se o objectivo do cristão fosse ser aplaudido, haveria 
ídolos, não haveria mártires.
ídolos são aqueles que o mundo aplaude. 
Mártires são aqueles que o mundo condena.

10. O mundo não melhora quando os cristãos se con-
formam.
O mundo só acorda quando os cristãos despertam.
Uma nova luz se acende quando nenhum cristão se ren-
de!

João António Pinheiro Teixeira, in DM 13.08.2019


