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Aleluia! Ressuscitou...!

Editorial

Sim, mais uma vez ressoa este refrão 
nos nossos ouvidos. Mais, não apenas 
nos ouvidos, mas também, e sobretu-
do no coração. E vamo-nos deixando 
envolver, e entusiasmar com estas no-
tícias que nos alegram, nos abrem no-
vos horizontes, nos dão nova força, nos 
comunicam o espírito de Jesus Ressus-
citado, até que O recebamos em pleno, 
e possamos dizer com a nossa Irmã Isa-
bel da Trindade: «Encontrei o meu Céu 
na terra, porque o Céu é Deus e Deus 
está em mim!»
Como seria bom que todos vivêssemos 
com esta certeza e que a nossa vida 
fosse verdadeiramente expressão des-
tas palavras! Como se dissipariam da 
nossa frente tantos obstáculos que o 
Maligno, tantas vezes, quer aí deposi-
tar! Como estaria desimpedido o nosso 
caminho para a graça, para o bem, para 
o perdão, para a misericórdia... Como 
chegaríamos a ser verdadeiramente 
cristãos e a viver como tais: «Aspirai 
às coisas do alto, não às da terra... É 
que vós morrestes com Cristo e com 
Ele fostes sepultados, mas agora viveis 
com Cristo... a vossa vida está escondi-
da com Cristo em Deus...».
São ensinamentos extraordinários que 
nos deixam e transportam para outra 
realidade: na verdade, a ela somos con-
tinuamente chamados. E é este chama-
mento que nós havemos de ter sempre 

em mente, sempre presente; a ele de-
vemos estar continuamente abertos e 
atentos, como com um «meditar con-
tinuamente, dia e noite, na lei do Se-
nhor», como nos recomenda a Regra 
do Carmelo.
Viver assim não nos deixa margem para 
derrapagens na nossa caminhada, nem 
espiritual nem humana, mas põe-nos 
sempre em contacto e na presença do 
Espírito, e faz-nos viver no Espírito e do 
Espírito. «Não sabeis que o Espírito de 
Deus habita em vós?... Sois habitação 
de Deus!»
Oh maravilha sem igual! – podíamos 
exclamar, gritar aos quatro ventos, de-
pois de escutarmos a notícia da Ressur-
reição, que Aquele que estava morto 
agora vive para sempre «e tem as cha-
ves da morte e do Abismo».
Estamos a celebrar a Páscoa, vivemos 
no tempo do Espírito. Encaminhamo-
-nos para a celebração solene deste 
grande acontecimento que foi o der-
ramamento do Espírito sobre a face da 
terra: sobre os Apóstolos, naquele dia, 
sobre a Igreja, a partir daquele dia, so-
bre cada um de nós, hoje e sempre que 
nos abrimos à Sua graça e O acolhemos 
com humildade e determinação.
Continuação de uma Santa Páscoa!

P. Alpoim
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Reflexão

Misericordiosos como o Pai

«Até o leme pede rumos», Papa Francisco.

Deus quer dizer-me qualquer coisa através deste logótipo, mas 
tendo em conta os vários conhecimentos, sensibilidades, cir-
cunstâncias, etc.
O seu autor foi o artista P. RupniK.

Outra explicação 
pode ser a da vara 
de Aarão: não flo-
rescerem apenas 
flores, mas amên-
doas.
Vermelho repre-
senta sangue, 
vida, Deus.
Branco refere a 
variedade de sen-
tidos. É a cor do 
Espírito Santo, re-
flete a vida da SS. 
Trindade. O bran-
co é luz que salva, 
é a alusão à vida 
eterna.
Quatro bandas 
de azul refletem 
a vária aproxima-
ção de Deus. À 
medida que  as 
bandas concên-

Há 6 coisas que 
não se vêem e 
criam necessida-
de de símbolos, 
o que requer pa-
ciênca, reflexão
-interior, docili-
dade e abertura à 
novidade.
A «amêndoa» é 
como que um pa-
rêntesis dentro de 
um ícone.
A amêndoa, com-
posta por 2 círcu-
los da mesma me-
dida, conduzem 
à Encarnação de 
Cristo. A amen-
doeira é a 1ª plan-
ta que floresce, 
em cada ano, na 
Grécia, aludindo à 
nova vida, à ferti-
lidade. 
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Reflexão

tricas se escurecem, aproximam-se de 
Deus. Não se inflamam, mas refletem 
mais mistério, até ao encontro com 
Cristo.
Se se descreve o aumento de santi-
dade, a fim de encontrar Cristo, pela 
escuridão, o preto representa o brilho  
para além do poder de Jesus. A luz do 
mundo não tem qualquer significado 
fora de Cristo, porque é a única luz ver-
dadeira. A luz de Cristo brilha no cora-
ção da humanidade.
O centro da cruz, onde os pés de Jesus 
estão posicionados, é a Encarnação. As 
três ovais concêntricas com cores mais 
claras, à medida que caminham para 
fora, sugerem o movimento de Cristo, 
que traz a humanidade para fora da 
noite.
O homem aos ombros de Jesus alude 
ao Bom Pastor, à ovelha perdida. Tam-
bém aqui há quem sugira a parábola do 
Bom Samaritano. Deus é Misericórdia  
(Lc.10, 36.37)
O  olho único: Cristo e Adão vêem com 
o mesmo olho. Cristo, o novo Adão 
vê com o mesmo olho. Cristo, o novo 
Adão e a humanidade, contemplam o 
amor do Pai.
Através da humanidade, Cristo, o ho-
mem e Deus, vêem-se mutuamente e 
convidam-nos a descobrir a nossa pró-
pria vocação.
Rupnik pretende aproximar os rostos 
de Adão e Cristo.

“A mágoa é um veneno que intoxica e 
mata.”
«O que está a acontecer à nossa casa»                                   
Capítulo I da Carta Encíclica «Laudato 
si»

Reflexão a propósito
Talvez na Academia das Belas Artes, 
não seja contemplada a Arte de Enve-
lhecer, e mais, envelhecer com sabe-
doria. O processo de envelhecimento é 
natural, não se sabendo quando come-
ça, apenas quando acaba. Se é… que se 
sabe…; o tempo leva recordações, mas 
deixa o que se aprendeu com pessoas 
que fizeram parte da nossa vida. Cha-
mar-lhe-emos envelhecimento activo. 
Poderia aqui citar-se o polémico Na-
poleão, quando afirma que não devem 
conservar-se fixistas nos postos de lide-
rança.
Mas passando desta pequenina refle-
xão introdutória, há a certeza de que 
morrer para o egoísmo dá vida aos 
outros, na opinião de Antoine de Saint 
-Exupéry. «Quanto mais se dá, mais se 
tem». Partindo daqui, deveremos cair 
na conta de que este paradoxo merece 
que o desenvolvimento dos dias exija 
sentido artístico, livre, solto.
Um artigo médico diz que a distância 
dos primeiros tempos de gestação e a 
idade dos três anos corresponde a mui-
tos anos na adolescência e juventude, 

«Laudato si»
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o secretariado Nacional

porque, afinal, a coisa 
mais moderna que exis-
te nesta vida é envelhe-
cer. Amar uma pessoa 
significa querer enve-
lhecer com ela, dando a 
este «caminhar» a cate-
goria de arte.
O índice de envelheci-
mento voltou a Portu-
gal, no entanto parece 
não interessar muito 
os estudiosos que, se 
largassem o infantilis-
mo, descobririam que 
a época em que a tudo 
parece  oferecer-se um 
sucesso fácil, esquece 
a sabedoria necessária 
para viver bem. Neste 
capítulo, dão-nos lições 
outras civilizações, no-
meadamente africanas 
e asiáticas. Entre nós, 
lamenta-se o envelhe-
cimento, normalmen-
te, ao chegar à terceira 
idade.
Esta constatação, mes-
mo que optimista, tem um lado bom 
e um lado mau, dispensando-nos de 
referências pormenorizadas, quer vis-
tas do lado negativo, como do positivo. 
Inclui afectos, alegria, autenticidade 
e aquele amor que faz desejar querer 
envelhecer em comum, melhor ain-
da se houver solidariedade entre ge-
rações. Talvez seja um bom exercício 

para que se descubram (por vezes com 
demasiada benevolência) virtudes da 
idade, e uma poderá ser a riqueza da 
experiência, aceitando a diminuição 
das capacidades físicas ou mentais. Ao 
escutarmos Deus em nós e na história, 
deixamos que entre no nosso coração a 
Misericórdia corporizada em Cristo.

Maria Emília André/ Alice Montargil
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testemunho

imagem Peregrina
Partindo da Cova da Iria, Nossa Senhora, através da Sua imagem, percorre o País, como 
que lembrando a Sua Mensagem dirigida ao Mundo mas, particularmente a este nosso 
Portugal que reconhece a protecção de Mãe em momentos difíceis para a sociedade e 
para todos e cada um que, confiando, lançam no seu regaço a própria vida.

optimismo, lucidez e, muito particular-
mente, alegria, o sinal dos cristãos.
Daí que o Evangelho seja a Boa Nova  e 
Maria a sua Mãe.   
– Maria, mulher de Fé comprovadíssi-
ma, também terá experimentado as li-
mitações próprias da natureza humana.
Olhando-A, como quem se vê ao espe-
lho, lá encontraremos, por certo, can-
saço, desilusões, coração ferido pelo 
sofrimento infligido a seu Filho, tudo 
misturado com Fé inabalável. Mas a 
fidelidade ao Seu sim, à Fé discreta e 
firme, responder-lhe-á  a força do co-
ração, a energia maior, ainda por cima 
nascida no coração de Mãe, que nos 
aponta a ajuda aos outros, a confiança 

Foi muito feliz o epíteto dado a Nossa 
Senhora de «Estrela». – Assim como 
uma estrela no escuro da noite ser-
ve de ponto de orientação, que, para 
quem está desorientado, indica o cami-
nho, uma vez fixados nela, passamos a 
ser fortes e aptos a anunciarmos o ca-
minho. Encontro aqui a função de Mãe!
Porque é como encontrarmos um mar-
co da estrada, daí ser correcto conside-
rá-la como que líder da nossa peregri-
nação. Logo, também Maria, mulher de 
Fé comprovadíssima, teve horas de se-
cura, cansaço e interrogações. Perante 
citações demonstrativas das limitações 
humanas, creio que do Papa é a citação 
«o leme reclama rumos». Isto é: sempre 
que prosseguimos, encotramos Jesus lá 
dentro? Então estamos bem direcciona-
dos – é a função do leme. Mas há que, 
continuamente e nas pequenas coisas, 
corrigir as órbitas, acertarmos os rumos.
– Penso que, na vida de cada um de 
nós, nos interrogamos se somos ou 
não místicos. É que daí resulta uma for-
ça que vem do alto, ajuda a germinar 
a ternura e o afecto, tornando o nosso 
coração e a nossa mente ponderados.
Experimentaremos ímpeto, decisão, 

Nada como uma mãe
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no Jesus que, lá do alto do Calvário, no
-la deu por Mãe, a alegria de nos saber-
mos habitados por Deus Pai, que nunca 
desiste de nós. Esta certeza conforta-
me, renova-me, diz-me que a todos se 
abre o caminho do misticismo que não 
é só para  alguns. 
Sim, somos novos, porque o Evangelho 
é novo.
Lembro que a História conta que, quan-

do Bossuet pregava em Notre Dame de 
Paris, dizia que aquela cidade era ávida 
de novidades, por isso lhes anunciava 
sempre o Evangelho.
Tenhamos nós essa certeza, comuni-
cando a Fé, a Confiança, a Alegria que 
bebemos no coração, melhor, no colo 
da Mãe!  
O Papa diz que, mesmo “agitada e aba-
lada”, a Igreja “não cai”.                    

Já lá vai algum tempo 
que gira dentro de mim a 
ideia do ciclo da vida.
Exactamente ontem, 
numa conversa com um amigo do Ber-
nardo, o Pedro Silva, veio o assunto 
«para cima da mesa», nem me lembro 
bem a propósito de quê.
Como lhe confiei o desejo de algum dia 
anotar qualquer coisa a este respeito, 
ele insistiu: «escreva, escreva Tia!»
Não posso dizer que me desagradasse 
tal ideia; até pelo contrário, já que o 
assunto e a reflexão trariam à memória 
próxima o  que os anos já levam longe.
Vamos para 1935, quando, em casa dos 
avós Menezes, eu  nasci. Imagino-me 
rodeada de olhos ternurentos, prova-
velmente emocionados, divididos entre 
o bem estar da mãe, os primeiros cho-
ros, o sentido de responsabilidade do 
pai e o embevecimento dos avós. Penso 
que era evidente que a vida continua!

E depois tudo o que se teria seguido e 
conforme os costumes da época.
Água tépida, sabonete de certo bem 
macio, as primeiras roupinhas nascidas 
de mãos de amor.
Até talvez o nome estivesse escolhido, 
já que havia, então, o hábito de repetir 
ou unir nomes de avós ou de alguém 
que  se quisesse homenagear.
Mas, toda esta panóplia de mini-mini 
pormenores, acrescentam seja o que 
for a um ser pequenino, indefeso, com-
pletamente desprotegido e nu. Única 
veste: o Amor! Tão difícil de descrever 
e afinal tão evidente, tão óbvio na sua 
compreensão. 
A vida decorreu com os altos e baixos 
próprios de uma família, em que, do 
lado paterno só havia dois descenden-
tes, o meu irmão e eu.
O meu irmão, pai de um rapaz e duas 
raparigas. Nós sem filhos biológicos. 
Sublinho o adjectivo porque filhos e so-
brinhos de coração não faltam. Graças, 
mil graças a Deus Pai!

sobrevoar a vida
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Longe vá a comparação! Que o pai 
Abraão e a mãe Sara não foram esté-
reis. Tivemos essa graça, em ponto pe-
queníssimo, já se vê. Revolta, nenhu-
ma! Gratidão, sem fim!
Foram acontecendo os passos normais 
de uma criança a crescer e a desenvol-
ver-se no clima de afetos e boa orien-
tação da família que está preocupada 
com a saúde, o ingresso na escola, a 
roda de amigos (tão, mas tão importan-
tes no nosso percurso), as exigências, 
as regras, os prémios que assumem 
aspectos diferentes conforme as ra-
zões, enfim, tudo o que consideramos 
itinerário normal, ao longo do qual se 
acumulam valores morais, tradicionais, 
culturais, materiais, recreativos, etc.
Ao anotar o nosso percurso, é suscitado 
em nós um olhar repassado de inúme-
ras vertentes, dentre as quais se eviden-
cia um enorme agradecimento, uma nu-
vem espessa de amor mesmo que este 
englobe atitudes mais dissonantes. 
No concreto da minha vida é premente 
a necessidade de destacar a importân-
cia progressiva e diria que «feita à medi-
da» da instrução, atracção e tornando-
se parte da minha identidade emergida 
da pia baptismal, lá em Condeixa.
Tantos corações, tantas circunstâncias, 
tantas tonalidades de toda a ordem, 
tantos adornos, uns mais valiosos que 
outros, carregando ou não  historial fa-
miliar, todos os factores que me foram 
sendo oferecidos ao longo destes meus 
actuais 80 anos, divididos (como viria a 
dizer o meu sobrinho Miguel) entre a 

família e a Igreja.
A minha Universidade, concluo!
Nem me faltou o companheiro de to-
das as horas, direi, como que talhado à 
medida, tanto nas nossas semelhanças 
como diferenças! O Nuno que, pelas 
circunstâncias várias, desempenhou 
comigo a função de pai e ambos um 
pouco de orientadores.
Mas intitulei este apanhado reflectivo 
de «Sobrevoar a vida». Sim, é o que 
pretendo deixar escrito enquanto a 
memória me ajuda nesta  simples ob-
servação meditativa.
Os últimos anos e respectivas decisões 
vão tornando, claro, o que se avista de 
um plano diferente da minha vivência, 
um tal olhar de cima e à distância, pa-
rece querer dizer-me que a vida é um 
ciclo que nasce no coração de Deus e a 
Ele há-de voltar mas (aqui nasce a novi-
dade!), de forma idêntica à do nascer: 
sem nada mais do que a própria nudez, 
que só o amor aquece, protege, e nos 
vai revelando afeto sem limites.
Foram precisos tantos anos, tantas vi-
cissitudes, tantas oportunidades e de-
cisões umas mais fáceis e evidentes 
que outras, para ser confrontada com 
o nada das coisas e o tudo de Deus!
Era impossível terminar sem fazer refe-
rência à luz que transmite vida e que 
é o carisma, a revelação da doutrina 
universal carmelita que pôs na boca de 
Teresa d’Ávila «Só Deus basta», tudo 
para Ele concorre.

Alice Montargil
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Carvalhosa amizade entrar... provocam sorrisos e 
deixam a alegria brilhar...
Foi o que vivemos ontem e hoje, 12 e 
13 de Março, com o retiro que tivemos, 
em que o Padre Alpoim, com toda a 
sua vivência de fé, nos passou, vida... 
muita força... através das Parábolas de 
Misericórdia. Viveu connosco , vivemos 
todos juntos, momentos únicos como 
jamais algum dia voltasse a acontecer.
JESUS e nós, comovemo-nos até às en-
tranhas. Belo é o Senhor. O Seu poder 
não tem limites. O desânimo e a revol-
ta, com que o homem se encapa são, 
sem sombra de dúvida, um grande en-

Em destaque
Ao fim do dia 10 de Março, 
na sua casa em Avessadas 
faleceu a mãe do nosso Padre Provin-

Padres Carmelitas em timor Leste
Em Missão
No dia 6 de Janeiro de 
2016, os Padres Noé 
Martins e António Gon-
zález iniciaram  vida 
regular  na casa que a 
Ordem Carmelita Des-
calça construiu em Dili, 
Timor.
Nós estamos com eles, 
com a nossa oração, 
com o nosso apoio, 
com a nossa ajuda...

da comunidade «Chama Viva» a todas 
as comunidades
«VER E OLHAR» é uma linguagem que 
comunica e traduz sentimentos. Antes 
de se manifestar por palavras, o ser hu-
mano manifesta-se pelo olhar, o olhar 
é a primeira palavra da criança ao nas-
cer. Há olhares diferentes e indiferen-
tes... olhares que erguem fronteiras e 
marcam distâncias, olhares frios que 
gelam, contudo, há os  olhares meigos, 
ternos, quentes, doces, os que encora-
jam... os que abrem portas e deixam a 

cial, Frei Joaquim Teixeira com quem 
nós, Carmelitas Seculares, nos solidari-
zamos na dor, na saudade, igualmente 
na sua fé reforçada por mais esta pre-
sença de Deus no seu itinerário de vida.
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Misericórdia” a partir da mensagem de 
Fátima. “Como dizia a irmã Lúcia, as 
aparições foram uma graça para Deus 
revelar a sua graça e misericórdia”, 
afirmou no encontro que terminou 
com a celebração da eucaristia.
É com alegria que partilhamos com a 
querida “Flor do Carmelo” um acon-
tecimento que veio dar novo ânimo à 
Comunidade de Tavira.  

Lisboa

Notícias da comunidade de Nossa sra. 
do Carmo de Lisboa/Paço de arcos

A comunidade de Lisboa/Paço d’Arcos 
festejou o dia de S. João da Cruz com 
a celebração da missa pelo Padre Jere-
mias e refeição partilhada. Sendo acon-
tecimento quase em fim de Advento, já 
se pressentia a forte proximidade do 
Natal. E foi no cruzamento destes hori-
zontes que a festa decorreu.     

Jubilação do Padre armindo dos san-
tos Vaz na faculdade de teologia da 
universidade Católica

O percurso universitário do Padre Ar-
mindo alcançou o seu ponto máximo 
com a última lição proferida na Uni-
versidade Católica, no dia 12 de Feve-
reiro. Teve por  título “Onde abundou 
o pecado superabundou a graça”, de-
signação que bem expressa a temática 
dominante do seu longo magistério 
como professor de Sagrada Escritura. 

alegremo-nos com Faro

trave, pecado mesmo, que nos impede 
viver esta felicidade já  e neste momen-
to... amanhã é... tarde. No domingo, 
na Eucaristia das 11h30 com Padre Al-
poim, Padre Tiago e uma grande comu-
nidade de fiéis houve. Uma admissão –
uma 1ª promessa – e três pela terceira 
vez. De toda a comunidade «Chama de 
amor viva», um abraço a todas as co-
munidades. Tilinha

As nossas Irmãs OCD de Faro acolheram 
mais um Encontro de Espiritualidade e 
o seu habitual orador, o Pe. Agostinho 
Leal. Este ano com um tema tão doce 
ao nosso pai S. João da Cruz: “O olhar 
de Deus é amar”. Fomos cerca de 50 
participantes e deixámo-nos envolver, 
como tão bem referiu a Folha de Do-
mingo, pelo orador que falou de “Jesus 
Cristo, a transparência da misericórdia 
entranhável de Deus”. “Uma misericór-
dia entranhável quer dizer que vem das 
entranhas e é aí que nós nos compade-
cemos, é o berço da ternura”, explicou. 
“A humanidade é fruto das entranhas 
de Deus. Há que descobrir neste mun-
do, um pouco agreste e difícil, que a 
saída que temos para a humanidade 
é a misericórdia”, acrescentou. No do-
mingo de manhã falou concretamente 
sobre o tema da misericórdia em Por-
tugal, tendo em conta a relevância do 
acontecimento de Fátima. O Pe. Agos-
tinho Leal referiu-se a “Maria, Mãe de 
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Creio na Promessa de Nossa Senhora
Motivação transgeracional
Foi a minha Avó Comunicada
Na Escola da Família Aprendida
Essa Promessa Sagrada.

Creio na Promessa de Nossa Senhora
Que me Convida a ajudar o próximo
Creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
Fonte de Alegria que me faz continuar
Agradecendo ao Senhor quando Rezo 
e Canto.

Creio na Promessa de Nossa Senhora
A mais Misericordiosa das Mães
Trouxe ao Mundo a Misericórdia do Se-
nhor
Que me faz reconhecer-me como filha
Nos braços da Mãe do Amor.

Creio na Promessa de Nossa Senhora
E na Palavra que dá Vida
Creio no Verbo Encarnado,
Também Creio em S. José
E em Jesus Ressuscitado.

Maria José Sequeira

«Por isso, onde a Igreja estiver presen-
te, aí deve ser evidente a misericórdia 
do Pai»: uma das ideias-chave da Bula 
da Misericórdia, desenvolvida pelo P. 
Alpoim num retiro que se realizou nos 
dias 4 a 6 de Março e que contou com 
cerca de 50 participantes. Decorreu em 
silêncio entre-cortado, este, com as vá-
rias reflexões, celebrações, as refeições 
e momentos de oração pessoal.

Com a dissertação, cientificamente 
brilhante, na apreciação dos membros 
do júri, atingiu a categoria de Profes-
sor Catedrático Jubilado. Para além da 
leccionação, o Padre Armindo tem um 
curriculum científico riquíssimo, como 
o júri também reconheceu, fruto de 
árduo trabalho, esperando-se que o 
vá acrescentando com novos estudos. 
Na sessão foi também apresentada a 
ultima edição da revista “Didaskalia” 
de homenagem ao Padre Armindo Vaz. 
Parabéns Padre Armindo!

Eleições 
e novo Conselho da Comunidade

No dia 15 de Março, a nossa comunida-
de reuniu-se, na presença do Delegado 
Provincial para proceder à eleição do 
novo conselho da Comunidade para os 
próximos três anos. Como presidente 
da nossa Comunidade foi eleita a Maria 
do Rosário de Castro; como conselhei-
ros: Carlos Margaça, Maria Manuela 
Teixeira (Né) , Anabela Canário e Ida 
Santarita Vieira (Mestra de Formação).

Carlos Margaça Veiga

terrugem

Comunidade da terrugem
No dia 23 de Janeiro reuniu-se a Co-
munidade Terrugem – Elvas, com a 
presença do assistente espiritual Padre 
José Maria. No final da reunião, foram 
lidos uns versos escritos pela irmã Ma-
ria José Sequeira:

Retiro em Linda-a-Pastora
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quinze mandamentos do papa

1. SORRIR, UM CRISTÃO É SEMPRE ALEGRE.

2. AGRADECER (MESMO QUE NÃO SEJA "PRECISO" FAZÊ-LO).

3. LEMBRAR AO OUTRO O QUANTO O AMA.

4. CUMPRIMENTAR COM ALEGRIA AS PESSOAS QUE VÊ TODOS OS DIAS.

5. OUVIR A HISTÓRIA DO OUTRO, SEM JULGAMENTO, COM AMOR.

6. PARAR PARA AJUDAR. ESTAR ATENTO A QUEM PRECISA DE SI.

7. ANIMAR ALGUÉM.

8. RECONHECER OS SUCESSOS E AS QUALIDADES DOS OUTROS.

9. SEPARAR O QUE NÃO USA E DAR  A QUEM PRECISA.

10. AJUDAR ALGUÉM PARA QUE ELE POSSA DESCANSAR.

11. CORRIGIR COM AMOR; NÃO CALAR POR MEDO.

12. TER DELICADEZA COM OS QUE ESTÃO PERTO DE SI.

13. LIMPAR O QUE SUJOU, EM CASA E FORA DE CASA.

14. AJUDAR OS OUTROS A SUPERAR OS OBSTÁCULOS.

15. TELEFONAR PARA OS PAIS E OUTROS FAMILIARES MAIS VELHOS.

JULHO
9 – B. Joana Scopelli, Fac.
13 – S. Teresa de Jesus dos Andes, Fac.
16 – NOSSA SENHORA DO CARMO, Sol.
17 – BB. Teresa de S. Agostinho 
  e companheiras, Mem.
19 – Nossa Senhora, 
  Mãe da Divina Graça, Mem.
20 – Santo Elias, Festa
23 – B. Maria Pilar, 
  Teresa e Maria Ângeles, Fac.
24 – B. João Soreth, Mem.
24 – B. Maria das Mercês Prat y Prat, Fac.
27 – B. Tito Brandsma, Fac.
28 – B. João Soreth, Fac.

aGosto
7 – S. Alberto de Sicília (MO)
9 – S. Teresa Benedita da Cruz (Festa)
16 – B. Maria do Sacrário e S. Luís Gonzaga (MF)
18 – Beatos Mártires de Rochefort (MF)
25 – Beata Maria de Jesus Crucificado (MF)
26 – Transverberação do Coração 
  de Santa Teresa de Jesus (MF)

sEtEMbRo
1 – S. Teresa Margarida de Redi (MO)
12 – Beata Maria de Jesus (MO)
17 – S. Alberto de Jerusalém (Festa)
25 – B. Josefa Naval G., Carmelita Secular (MF)


