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Era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no 
seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e em 
graça, diante de Deus e dos homens.

Lc 2, 51-52
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Editorial

S. José, anda no pátio,
Com o Menino a passear.
Irmãs, ide já à porta
Ambos querem regressar.

- Olha, Filho, a tua Mãe
Está aí dentro disfarçada,
No corpo de uma monja
Desta casa abençoada.

- Eu sei disso, Meu papá,
Nem vou averiguar.
Também ficarei cá dentro
Ocupando o Meu lugar.

- Se esse é Teu desejo,
Por mim, será respeitado,
Eu sei que ficas feliz
E, de todas, bem cuidado.

Eu fico no exterior,
Cumprindo minha missão:
Cuidar de Ti e da Mãe,
Nas monjas que aí estão.

[Epílogo]
Olhemos para São José,
Espelho do consagrado:
Ao Menino e sua Mãe,
Plenamente dedicado.
 
Este belo poema lembrou-
me duas graças que Teresa 
recebeu, graças que estes 
versos pareciam recriar. No 
germinar da nossa família, 
está a insistência do Senhor a 
Teresa, como relata a própria: 
«um dia, depois de comungar, 
Sua Majestade insistiu muito 
para que avançasse com todas 
as minhas forças. E deixou-
me grandes promessas: o 

mosteiro iria ser construído 
e Deus muito servido nele; 
que lhe pusesse o nome de 
S. José, pois uma das portas 
seria guardada por ele, a outra 
por Nossa Senhora e Cristo 
andaria connosco» (V 32, 11). 
O que foi prometido à nossa 
fundadora acerca das suas 
irmãs é certamente verdade 
também para as comunidades 
de frades e seculares: é com 
a nossa Irmã, a Virgem Maria, 
e guardados por José, que 
vivemos unidos a Jesus. 
Também a Virgem Mãe confir-
mou o que o Seu Filho havia 
prometido. Teresa relata 
que, no dia da Assunção, 
Nossa Senhora «disse-me 
que se alegrava muito por 
eu servir o glorioso S. José; 
(…) que não tivesse medo 
porque nele jamais haveria 
relaxamento (…), porque 
Eles nos guardariam e já o 
Seu Filho nos tinha prometido 
andar connosco» (V 33, 14). 
Notemos que a promessa 
da presença da Família de 
Nazaré está relacionada com 
a graça da fidelidade. Que belo 
pensarmos que a intimidade 
com Jesus, Maria e José é 
caminho para não cedermos 
à mediocridade e sermos 
generosamente fiéis à nossa 
vocação carmelita! Assim 
engulosinados, cultivemos a 
relação com Jesus, Maria e 
José e deixemo-nos ensinar 
por eles.

O Carmelo, Casa de Nazaré

Padre José Maria 
Frei Renato Perreira

Ordem dos 
Carmelitas Descalços
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Retiro Carmelita Online
Os Frades Carmelitas Descalços oferecem para a Quaresma mais um retiro online à 
escala internacional. Este ano caminharemos com S. Teresa de Jesus de Morada em 
Morada até alcançarmos o centro onde brilha a luz da Páscoa. A presença de Jesus 
Ressuscitado é a verdadeira boa nova que pode revitalizar a nossa vida espiritual 
e ajudar-nos, no nosso contexto de crise sanitária e económica, a descobrir que a 
nossa força está dentro de nós. Este retiro foi preparado sob a responsabilidade do 
Convento de Avon, Paris, e traduzido por uma equipa portuguesa. Mais informações 
e inscrições gratuitas em www.webretiro.karmel.at

Agenda Litúrgica

Atividades complementares

Fevereiro 2021
 4 - Beato Eugénio Maria do Menino Jesus (1894-1967)

Março 2021
28 - Aniversário do nascimento de Santa Teresa de Jesus

Retiro OCDS
O Retiro da Quaresma OCDS de 05 a 07 de março 
realiza-se online dada a impossibilidade de o realizar 
presencialmente no Convento de Avessadas, como estava 
programado. O tema do retiro terá como mote “Viver em 
comunhão com Maria”. Com Maria caímos na conta de 
que fomos criados para a Comunhão e assim desejamos 
fortalecer os vínculos que nos fazem ser uma comunhão de 
irmãos em Cristo. Este retiro, pensado sobretudo para os 
Carmelitas Seculares, está aberto a todos os que desejem 
preparar mais intensamente a Páscoa de Jesus. Inscrições 
através do email carmelosecular@carmelitas.pt.

http://www.webretiro.karmel.at
mailto:carmelosecular%40carmelitas.pt?subject=
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Na tarde de sábado, dia 16 de janeiro, 
a visita do Conselho Nacional e do 
Delegado provincial da OCDS, Pe 
Joaquim Teixeira, à Comunidade S. 
Teresinha de Braga realizou-se no 
espaço virtual online. Quase toda a 
comunidade estava presente com a 
seu assistente Pe Manuel Reis. Após o 
acolhimento, o Pe Joaquim orientou um 
momento orante com base na Carta de 
São Paulo aos Romanos e realçou os 
princípios fundamentais da identidade 
carmelita, especialmente importantes 
nos tempos de tribulação que vivemos: 
a importância das relações fraternas 

na comunidade, a vida de oração 
e abertura ao Espírito Santo e a 
preocupação de viver com alegria, de 
modo a sermos sempre portadores de 
esperança.
A comunidade está em crescimento e 
esperam-se dias melhores para que os 
admitidos possam fazer as promessas 
temporárias. Apesar das dificuldades 
que todos atravessamos com a 
pandemia, a comunidade não perdeu 
a coragem e fez o possível para se 
manter unida e em caminho. Quando é 
possível, a comunidade faz-se presente 

nas eucaristias do convento de frades 
que a acolhe. O assistente espiritual Pe 
Manuel Reis tem contribuído para a sua 
coesão com subsídios para a formação 
e oração, na ausência dos encontros 
presenciais. A plataforma digital que 
usavam impossibilitou a presença no 
Retiro do Advento e o Conselho pediu 
o esforço para que se familiarizassem 
com a plataforma Zoom. Não esperou 
muito tempo para esta mudança 
e vários membros da comunidade 
participaram no Encontro de Formação 
de fevereiro.
O Conselho Nacional salientou 

que precisa do contributo ativo da 
comunidade de Braga e de todas as 
comunidades para a missão da nossa 
Ordem no país, nomeadamente para 
a revisão dos Estatutos, o contributo 
económico e a partilha de notícias. 
Todos gostamos de saber uns dos 
outros e viver momentos de amizade e 
diálogo como nesta visita. As limitações 
atuais convidam a um esforço acrescido 
para todos recebermos ânimo, o 
que nos fortalece como comunidade 
nacional de carmelitas seculares.

Visita fraterna à comunidade de Braga

Conselho Nacional
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Carmelo secular em formação

No primeiro fim-de-semana de fevereiro, 
a Domus Carmeli costuma acolher 
os carmelitas seculares para o seu 
Encontro de Formação. Mas este ano 
o confinamento impôs a modalidade 
online do XII Encontro que decorreu 
nos dias 6 e 7 de fevereiro. Juntaram-
se na tela dos computadores ou nos 
ecrãs dos telefones 56 participantes para 
aprofundar o tema do ano pastoral “A 
Eclesiologia de Comunhão”. O Encontro 
debruçou-se sobre a dimensão carmelita 
da eclesiologia através dos nossos santos 
e a eclesiologia do Concílio Vaticano II. 
Na sexta-feira dia 5 de fevereiro, tinha-se 
realizado, também online, o VII Encontro 
dos Assistentes Espirituais, acompanhado 
pelo nosso Conselho Nacional com o 
tema de Eclesiologia de Comunhão, com 
todos os assistentes da Madeira e uma 
larga maioria do Continente. 
Oração, formação, eucaristia e partilha 
foram os eixos do Encontro neste 
ambiente de “nova normalidade” a que 
nos adaptamos. O primeiro tema para 
reflexão foi explorado pelo Pe Joaquim, 
A Igreja e os seus modelos, sobretudo 
a partir do Concílio Vaticano II: Igreja 
como instituição, comunhão, sacramento, 
arauto, serva e sinodal. No entanto, é 
difícil abarcar a Igreja-Mistério, herdeira 
do mistério de Cristo que anda sempre 

atuante nela, tal como andou presente na 
história há dois mil anos. 
No painel de sábado à tarde, foi-nos 
apresentada a Eclesiologia de Teresa 
de Jesus pela Maria de Fátima Faria 
(Coimbra), do Pe Palau pelo José 
Manuel Couto (Porto) e Teresinha pela 
Teresa Eugénio (Fátima), seguindo-se 
o tradicional tempo de partilha em seis 
salas online sobre a nossa vivência de ser 
igreja na comunidade secular, em tempos 
de pandemia.
No Domingo, o Frei Renato desenvolveu 
o tema da experiência eclesial a partir do 
carisma carmelita. Só há um Carmelo, 
que cultiva a vida interior onde se 
encontra a Trindade, no diálogo entre os 
três ramos dos frades, irmãs e seculares. 
Essa espiritualidade manifesta uma 
comunhão, que devemos testemunhar 
na Igreja. Na Igreja-Mistério, a nossa 
missão é continuar a de Jesus Cristo, em 
cooperação com o Espírito Santo. 
Não faltou a Eucaristia transmitida do 
Carmelo de S. José, nem a habitual 
visita às irmãs, substituída por um vídeo 
gravado com a Madre Margarida, que 
nos falou da missão eclesial do Carmelo 
contemplativo. Faltou, sim, o convívio, 
a presença física das pessoas, os 
abraços, a troca autêntica de olhares, 
risos e sorrisos, as refeições partilhadas 
na Domus Carmeli… e a comunhão 
eucarística. Adaptemo-nos à “nova 
normalidade”, mas, como bem salientou 
o Pe Joaquim, não nos acomodemos 
à comunhão espiritual, porque não 
podemos prescindir do Corpo de Deus. 
O mistério da Quinta-Feira Santa vive-se 
na Igreja-Sacramento.

Eclesiologia dos nossos santos
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Testemunho  

Caminhada carmelita
Para  a  segunda 
Caminhada carmelita 
(a primeira foi Maria de 
Lourdes Marques de 
Fátima, em março de 
2020), entrevistamos 
M a r i a  M a n u e l a 
Cardoso Teixeira, Né 
para os familiares e 
amigos. A Né tem 76 
anos e pertence à 

Comunidade de N. S. do Carmo (Paço 
d’Arcos). Em 1992, a Né participou 
nas primeiras atividades do  grupo que 
conduziu logo à fundação da comunidade 
e, atualmente, é a formadora da mesma.

Né, como foste chamada pela OCDS?

Agradeço por ter sido desafiada a fazer 
uma análise retrospectiva de todos estes 
anos já longos de vida, em que vejo 
claramente a mão de Deus a conduzir 
o meu caminho. Vivia em Inglaterra, 
confortavelmente instalada e integrada 
na minha paróquia como catequista e 
Ministra de Comunhão, rodeada pela 
família, amigos e realizada no meu 
trabalho. Que mais precisava eu? Como 
são frágeis as nossas seguranças... 
Mas Deus não nos quer instalados e foi 
preciso um abanão na minha vida para 
ousar querer ir mais longe. 
De volta a Portugal passei por Santa 
Teresinha em Lisieux, de quem desde 
criança sou devota, depois por Lourdes 
e finalmente por Fátima, antes de chegar 
a casa em Cascais. Durante a viagem, 

fui pedindo a Nossa Senhora que me 
indicasse um caminho mais íntimo para 
o Seu Filho e foi em Fátima que me 
abandonei nos seus braços, querendo 
imitar o Seu Fiat. Ela não perdeu tempo 
e a caminhada carmelita começou logo 
à chegada, ao encontrar a Rosarinho e o 
Senhor Pe Jeremias, pedra fundamental 
desta caminhada, lufada de um olhar 
novo sobre a Pessoa de Jesus. Dois 
meses depois tivemos um retiro que me 
marcou profundamente. Como são óbvias 
as pegadas na areia na minha vida! Que 
a minha gratidão aumente cada dia! 

Quais as alegrias e dificuldades na 
caminhada?

A alegria é essencial no carmelita e 
as alegrias superam grandemente as 
dificuldades. Quando desejamos maior 
intimidade com Jesus a vida torna-se mais 
exigente, mas tem outro sentido, nova 
energia para lutar, para chegar à meta. A 
experiência da pertença a toda a Ordem, 
a entreajuda, o amor, alegria e partilha 
que nos une como comunidade são prova 
do grande amor de Deus que nos atraiu 
aqui. Nada é perfeito mas as dificuldades 
tornam-se desafios e fortalecem-nos, 
enriquecem-nos e fazem-nos crescer na 
determinada determinação da escola de 
Santa Teresa. 

Que leituras e actividades mais te 
cativaram?

A oração, a contemplação e a amizade 
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Testemunho  

são o que mais me atraiu, mas tudo 
contribui para o crescimento espiritual. 
Os Retiros, Encontros Nacionais, 
Congressos, formação mensal com o 
assistente, leitura e estudo dos nossos 
Santos e dos documentos da igreja, o 
convívio que cimenta a amizade entre 
nós, e de que neste momento sentimos 
tanta falta, mas que tem sido colmatado 
com a oração do terço em comum através 
do Google Meet duas vezes por mês, são 
tudo peças do mesmo puzzle. 

Quais os frutos da caminhada para ti, 
família e amigos?

Vamos aguçando gradualmente o sentido 
interior do que nos rodeia, inseridos na 
família e na sociedade, tendo consciência 
da importância da nossa missão, 
tornando-nos talvez mais flexíveis e 
menos dogmáticos, tentando semear, 
quanto possível, a semente do Reino. O 
caminho da infância espiritual sempre me 
atraiu; é claro e simples mas não é fácil. 
Tento trabalhar a humildade, a confiança 
e o abandono para viver dia após dia 
cada vez mais na presença de Deus, mas 
tenho um caminho ainda longo à minha 
frente. 

Desenvolves alguma actividade 
pastoral? Porquê?

Continuo a ser catequista. Nestes tempos 
de confinamento, vou comunicando com o 
grupo de catequese através do Whatsapp, 
porque não sou dada à tecnologia e 
também porque a minha vista não me 
permite utilizar o computador. Espero 
voltar ao contato presencial assim que 
for possível. Continuo aberta ao que for 

chamada a fazer pois, acima de tudo, sou 
Igreja. 

Que oportunidades de testemunhar 
tens actualmente na tua vida?

É difícil ser juiz em causa própria mas 
tento ser sinal de Jesus sempre. Dei, há 
anos, aulas de português a uns gémeos 
suecos, sem nenhuma noção de Deus. 
Tentei subtilmente ser instrumento de 
Deus sem poder ser catequista. Agora, 
com 20 anos, um deles veio pedir-me 
ajuda para conhecer melhor Jesus, 
porque entrou na droga e lembrou-se 
de mim. Como o nosso Deus trabalha 
através de tão fracos instrumentos! 

Quais são para ti os maiores desafios 
da OCDS no futuro?

Preocupo-me com o futuro da OCDS, 
pois vamos envelhecendo e à nossa 
volta há pouca gente disponível para 
este caminho. A maioria dos que se 
comprometem com a Igreja já está 
inserida em algum movimento ou 
trabalho da paróquia. É cada vez mais 
difícil encontrar pessoas que se queiram 
comprometer na OCDS. Não somos uma 
espiritualidade de massas e o nosso 
carisma é específico e exigente, mas 
confiamos que Nossa Senhora do Carmo 
continuará a providenciar os elementos 
necessários para a continuidade. 
Rezemos e confiemos pois Deus nunca 
falha!
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Por ocasião do 150º aniversário da 
declaração de São José como padroeiro 
universal da Igreja, o Papa Francisco 
convocou o “Ano de São José” com 
a Carta apostólica Patris corde, Com 
coração de Pai. Para Teresa de 
Jesus, S. José é o protector das suas 
fundações, o amigo fiel e guia seguro 
para seguir Jesus nos conventos. E 
nós, carmelitas seculares, podemos 
transpor esta protecção para as nossas 
casas e os nossos “caste-
los interiores”, pois Jesus 
tinha dito à Teresa, 
aquando da fundação 
do primeiro convento em 
Ávila, «que lhe pusesse 
o nome de S. José, pois 
uma das portas seria 
guardada por ele, a outra 
por Nossa Senhora e 
Cristo andaria connosco» 
(V 32, 11). É um convite 
a voltar-nos para o 
esposo de Maria e o pai 
de Jesus. Publicamos 
neste mês a primeira parte da carta, a 
que se seguirá, ao longo do ano, cada 
uma das sete dimensões de S. José 
desenvolvidas pelo Papa Francisco. 

«Com coração de pai: assim José 
amou a Jesus, designado nos quatro 
Evangelhos como «o filho de José».
Os dois evangelistas que puseram em 
relevo a sua figura, Mateus e Lucas, 
narram pouco, mas o suficiente para 
fazer compreender o género de pai que 

era e a missão que a Providência lhe 
confiou.
Sabemos que era um humilde carpinteiro 
(cf. Mt 13, 55), desposado com Maria (cf. 
Mt 1, 18; Lc 1, 27); um «homem justo» 
(Mt 1, 19), sempre pronto a cumprir a 
vontade de Deus manifestada na sua 
Lei (cf. Lc 2, 22.27.39) e através de 
quatro sonhos (cf. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). 
Depois duma viagem longa e cansativa 
de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer 

num estábulo, «por 
não haver lugar para 
eles» (Lc 2, 7) noutro 
sítio. Foi testemunha 
da adoração dos 
pastores (cf. Lc 2, 
8-20) e dos Magos 
(cf. Mt 2, 1-12), que 
representavam res-
petivamente o povo 
de Israel e os povos 
pagãos.
Teve a coragem de 
assumir a paternidade 
legal de Jesus, a 

quem deu o nome revelado pelo anjo: 
dar-Lhe-ás «o nome de Jesus, porque 
Ele salvará o povo dos seus pecados» 
(Mt 1, 21). Entre os povos antigos, como 
se sabe, dar o nome a uma pessoa ou 
a uma coisa significava conseguir um 
título de pertença, como fez Adão na 
narração do Génesis (cf. 2, 19-20).
No Templo, quarenta dias depois do 
nascimento, José – juntamente com a 
mãe – ofereceu o Menino ao Senhor 
e ouviu, surpreendido, a profecia que 

Com coração de Pai

Ano de São José
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Ano de São José

Simeão fez a respeito de Jesus e Maria 
(cf. Lc 2, 22-35). Para defender Jesus 
de Herodes, residiu como forasteiro no 
Egito (cf. Mt 2, 13-18). Regressado à 
pátria, viveu no recôndito da pequena e 
ignorada cidade de Nazaré, na Galileia 
– donde (dizia-se) «não sairá nenhum 
profeta» (Jo 7, 52), nem «poderá vir 
alguma coisa boa» (Jo 1, 46) –, longe 
de Belém, a sua cidade natal, e de 
Jerusalém, onde se erguia o Templo. Foi 
precisamente durante uma peregrinação 
a Jerusalém que perderam Jesus 
(tinha ele doze anos) e José e Maria, 
angustiados, andaram à sua procura, 
acabando por encontrá-Lo três dias 
mais tarde no Templo discutindo com os 
doutores da Lei (cf. Lc 2, 41-50).
Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum 
Santo ocupa tanto espaço no magistério 
pontifício como José, seu esposo. Os 
meus antecessores aprofundaram a 
mensagem contida nos poucos dados 
transmitidos pelos Evangelhos para 
realçar ainda mais o seu papel central 
na história da salvação: o Beato Pio IX 
declarou-o «Padroeiro da Igreja Católica», 
o Venerável Pio XII apresentou-o como 
«Padroeiro dos operários»; e São João 
Paulo II, como «Guardião do Redentor». 
O povo invoca-o como «padroeiro da 
boa morte».
Assim ao completarem-se 150 anos 
da sua declaração como Padroeiro da 
Igreja Católica, feita pelo Beato Pio IX 
a 8 de dezembro de 1870, gostaria de 
deixar «a boca – como diz Jesus – falar 
da abundância do coração» (Mt 12, 
34), para partilhar convosco algumas 
reflexões pessoais sobre esta figura 
extraordinária, tão próxima da condição 
humana de cada um de nós. Tal desejo 

foi crescendo ao longo destes meses de 
pandemia em que pudemos experimentar, 
no meio da crise que nos afeta, que «as 
nossas vidas são tecidas e sustentadas 
por pessoas comuns (habitualmente 
esquecidas), que não aparecem nas 
manchetes dos jornais e revistas, nem 
nas grandes passarelas do último 
espetáculo, mas que hoje estão, sem 
dúvida, a escrever os acontecimentos 
decisivos da nossa história: médicos, 
enfermeiras e enfermeiros, trabalhadores 
dos supermercados, pessoal da 
limpeza, curadores, transportadores, 
forças policiais, voluntários, sacerdotes, 
religiosas e muitos – mas muitos – 
outros que compreenderam que nin-
guém se salva sozinho. (…) Quantas 
pessoas dia a dia exercitam a paciência 
e infundem esperança, tendo a peito 
não semear pânico, mas correspon-
sabilidade! Quantos pais, mães, avôs e 
avós, professores mostram às nossas 
crianças, com pequenos gestos do dia 
a dia, como enfrentar e atravessar uma 
crise, readaptando hábitos, levantando o 
olhar e estimulando a oração! Quantas 
pessoas rezam, se imolam e intercedem 
pelo bem de todos». 
Todos podem encontrar em São José 
– o homem que passa despercebido, o 
homem da presença quotidiana discreta 
e escondida – um intercessor, um amparo 
e uma guia nos momentos de dificuldade. 
São José lembra-nos que todos aqueles 
que estão, aparentemente, escondidos 
ou em segundo plano, têm um 
protagonismo sem paralelo na história 
da salvação. A todos eles, dirijo uma 
palavra de reconhecimento e gratidão.»

(continua)
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No dia 31 de Janeiro, o Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos 
foi instituído pelo Papa junto 
à celebração litúrgica de São 
Joaquim e Santa Ana (26/07), 
no quarto domingo de Julho, este 
ano dia 25. O Papa Francisco 
referiu-se à celebração da festa 
da Apresentação de Jesus no 
Templo, quando dois anciãos, 
Simeão e Ana, reconheceram 
em Jesus o Messias. Realçou 
que “ainda hoje, o Espírito Santo 
suscita nos idosos pensamentos 
e palavras de sabedoria, a sua 

voz é preciosa porque canta os louvores de Deus e cuida das raízes dos povos. Eles 
lembram-nos que a velhice é um dom e os avós são o elo de ligação entre as várias 
gerações, para transmitir aos jovens a experiência de vida e de fé”. Em comunicado 
enviado à Agência ECCLESIA, o cardeal Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, 
a Família e a Vida, salienta que “este é o primeiro fruto do ‘Ano da Família Amoris 
Laetitia’, um dom a toda a Igreja que se vai manter ao longo dos anos”.

Breve e relevante  

Os Evangelhos e o Carmelo – Na 
introdução deste livro, Francisco 
Sancho Fermín, ocd, diretor 
da Universidade de Mística de 
Ávila, salienta: «Se alguma coisa 
carateriza os místicos carmelitas 
na sua forma de ler e abordar os 
Evangelhos, é a firme convicção 
de que a Palavra não é mais do 
que uma mediação de encontro 
com Jesus Cristo, com a vontade 
amorosa de Deus». Este trabalho 

foi elaborado em colaboração entre um bispo chileno (Santiago Silva Retamales) 
e uma carmelita descalça (Francisca Salinas Errazúriz). É uma nova tradução dos 
textos evangélicos, “comentados” pelos santos do Carmelo, através de notas de 
rodapé. Teresa de Jesus, João da Cruz, Teresa do Menino Jesus, Isabel da Trindade, 
Edith Stein e Teresa dos Andes são as figuras escolhidas para nos iluminar, para nos 
aproximar dos textos da Sagrada Escritura com as suas palavras. A isto é acrescentada 
uma introdução a cada um dos Evangelhos.
https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2021/02/04/los-evangelios-y-el-carmelo/

mailto:/2021/02/04/los-evangelios-y-el-carmelo/?subject=
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Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou 
o seu Filho;
em vós, Maria depositou 
a sua confiança;
convosco, Cristo 
tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, 
mostrai-vos pai 
também para nós
e guiai-nos 
no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, 
misericórdia e coragem,
e defendei-nos 
de todo o mal. Amen.

Papa Francisco, Patris corde
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