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EDITORIAL

POR PE. FERNANDO ROSAS
Estes últimos tempos não
têm sido fáceis. Penso que
todos nós em Fé e Luz nos
damos muito mal com o
distanciamento. Começaram
por dizer “social”, depois
corrigiram para “pessoal”,
agora já dizem “físico”.
Confesso
que
não
me
interessam essas definições.
Não podemos é viver com
distanciamento. Abaixo o
distanciamento!
Dou os parabéns a todos
e a todas as formas que
encontramos
para
nos
mantermos
juntos:
pela
internet, por telefone, com
visitas ao longe, por postal,
Whatsapp, etc. Sim, é uma
espécie
de
meio
de
sobrevivência, de manter os
mínimos possíveis para não
morrermos…
Mas Fé e Luz é outra coisa:
é abraços, é beijos, é dançar, é
acariciar… Estamos todos
com
tantas
saudades.
Também
de
rezar
em
conjunto… Espero que as
comunidades Fé e Luz não
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tenham perdido a vontade de
rezarem juntas. Sei que é
mais fácil quando estamos
juntos, mas também é
possível quando estamos em
nossas casas, quando nos
vemos ao longe na Eucaristia,
quando alguém faz anos ou
sabemos
de
algum
acontecimento importante
na vida de alguém…
Deus é aquele que mais
nos une! É aquele que destrói
as distâncias e as diferenças e
nos une verdadeiramente no
que é essencial. Tantas vezes
experimentamos isso em Fé e
Luz e nunca é demais pensar
nisso e encher o coração de
alegria e de ação de graças
por acreditarmos num Deus
assim, por ser um Deus assim
que nos chama e nos ensina.
Estamos
prestes
a
recomeçar. Já sabemos que
só com a vacina vai ser
possível reunirmos como de
costume. Mas a vacina está aí
a chegar. Confesso que não
me importa nada a origem
dela: desejo é que seja boa e
nos proteja do vírus e nos faça
voltar aos bons contágios da
amizade, da fé e do amor.

Eu rejeito o que agora se
chama “novo normal”. Eu
estava muito bem com o
“antigo normal” (sou um
conservador, antiquado, para
alguns). Se por “antigo”
entendermos
que
não
precisamos de ter medo dos
outros,
que
podemos
abraçar-nos e cumprimentarnos, sentar-nos ao colo uns
dos outros, brincar sem
restrições (a não ser a de nos
magoarmos…).
Que
belo
normal!
Havemos de lá voltar.
Mas, é verdade, tudo será um
pouco
diferente.
Talvez
tenhamos aprendido a dar
mais valor a essas pequenas
coisas
que
pareciam
indiferentes. Sim, estamos
sempre a aprender. Deus não
se cansa de nos ensinar. E nós
pedimos-Lhe que sempre
nos ensine a vivermos com
mais Fé e sermos mais luz na
Sua Luz.
Bom ano pastoral para
todos.
Pe. Fernando Rosas

EQUIPA PROVINCIAL

FÉ E LUZ NA PANDEMIA
Começamos o ano como outro ano qualquer... Cheios de desejos para concretizar,
objetivos a alcançar, promessas a cumprir e muitas outras coisas que na altura passaram
na cabeça de cada um de nós.
E de repente, o mundo parou!… Ficamos confinados, afastados, separados mas não
ficamos desligados. Por momentos perdemos os nossos encontros presenciais e com isso
os beijos e os abraços, as nossas orações e as nossas partilhas, as nossas músicas, as
mimicas, os teatros e muitas outras atividades que certamente se recordam. Tivemos que
nos adaptar a uma nova realidade, passamos a ser mais “digitais”.

Começamos a “ver-nos” pelo computador. As plataformas digitais entraram em
nossa casa. Passaram a ser uma ferramenta de trabalho e até o Fé e Luz se adaptou a esta
forma de “viver”. As comunidades passaram a rezar e a encontrarem-se de uma forma
digital. Mas não paramos, não podemos parar. Lançamos alguns temas mensais,
adaptamo-nos à nova realidade e continuamos a trabalhar nos projetos agendados.
Muitos desses projetos tiveram que ser adiados porque nós somos Fé e Luz e como Fé e
Luz precisamos de estar juntos, precisamos do contacto, precisamos de estar presentes
para fazermos uma completa partilha de nós. Mas enquanto esperamos por esse dia,
mantenham-se em contacto. Seja pela internet, por telemóvel, por carta ou por sinais de
fumo, mas mantenham-se em contacto.
Certamente que em breve estaremos todos juntos para fazermos uma grande festa
e recuperar todo este tempo que estivemos afastados.
Espero que todos tenham umas excelentes férias, um bom regresso ao trabalho, e
lembrem-se sempre dos cuidados a ter.
Ricardo Rodrigues

COMUNIDADE DE FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS

No Passado dia 8 de março de 2020, em plena pré-pandemia, a
comunidade Fé e Luz de Folgosa e S. Pedro Fins, realizou o seu
reconhecimento perante a presença de muitos amigos especiais e
suas comunidades.
O Senhor Bispo do Porto presenteou-nos
com

a

sua

presença,

assim

como

vários

sacerdotes e diáconos de toda a diocese do
Porto. Várias foram as entidades presentes, como
a Câmara Municipal da Maia, representadas pela
Dr.ª Emília Santos e pelo Dr.º Paulo Ramalho
(vereador natural de Folgosa), assim como Junta
de Freguesia de Folgosa e S. Pedro Fins, nas
pessoas dos seus Presidentes e ainda dos
Senhores

Presidentes

das

Assembleias

de

Freguesia das duas freguesias. Tivemos ainda uma grande parte da população das duas
freguesias presente nas celebrações. Viveram-se momentos de muita alegria, amizade e
carinho.
Tudo só foi possível com a ajuda de
uma vasta equipa que levou a cabo várias
tarefas, entre cozinha, decoração, arranjos,
preparativos, coros, músicas, discursos e
muitas, mas muitas mais coisas, que
levaram a um dia magnifico, só perturbado
pela ameaça da Covid-19. Com a graça de
Deus, não resultou nenhum caso positivo do encontro, o que acabou por se trornar uma
preocupação nos dias que se seguiram.
A nova comunidade Fé e Luz de Folgosa e S. Pedro
Fins muito agredece a presença de todos e sabemos bem
que muitos mais gostariam de estar presentes, mas pelos
receios que a Covid-19 apresentava, tomaram a decisão de
não estarem presentes e para eles todos o nosso bem-haja
pelo carinho que nos demonstraram. Um agradecimento
muito especial a toda a equipa Provincial, que de uma
forma muito cuidadosa, sempre nos acompanhou e
fortaleceu nesta nossa caminhada. Na pessoa do Pe Rosas
e do Ricardo, o nosso muito obrigado por todo o apoio.
Claro que nunca nos esqueceremos da comunidade de S.
Romão de Vermoim, que nos apadrinhou e esteve sempre
ao nosso lado para o que fosse necessário e na pessoa da
sua Coordenadora Inês, o nosso eterno reconhecimento e carinho. Por fim, resta-nos
agradecer ao mentor e Pastor, que nas dúvidas e nas incertezas, soube aproveitar o
melhor de cada um em prol dos nossos amigos especiais: Pe Domingos Areais, a
comunidade ficará para todo o sempre grata pelo trabalho desenvolvido.

Terminamos

agredecendo

aos

nossos

amigos

especiais e suas familias, que desde o princípio, com muita
fé e esperança, aceitaram integrar a comunidade. Em cada
um, encontramos um amigo e uma vontade e ajudar o
próximo. Em cada um, encontramos o carinho na entrega
das atividades e desafios. Em cada um encontramos o amor
para com o próximo, de que Jesus sempre nos falou. Fica a
certeza da construção de uma comunidade cada vez mais forte e unida, pronta para
abraçar mais um amigo especial, acolhê-lo e integrá-lo, para o abraçar e amar, qualquer
que seja o Especial que tenha. Um eterno obrigado a todos!
E depois do reconhecimento? Depois quisemos mais, mas a
Covid-19, colocou-nos um novo desafio… Assim, usámos a criatividade,
e na Páscoa, cada elemento teve de colocar
uma Cruz na porta de sua casa. E cada amigo
especial recebeu o seu folar! Mas não paramos
por aí e comemorámos o dia da mãe: cada
Mãe recebeu uma surpresa em casa.
Em maio estivemos novamente confinados e levámos a cabo a
construção de várias dezenas (aqui só vos damos uma amostra, as
restantes

podem

ver

na

nossa

página

de

Facebook). E no dia 31 de maio estivemos
novamente juntos, rezamos uma dezena a Nossa
Senhora e celebramos a Eucaristia. Foi o momento
em que pudemos matar saudades entre todos. Em
junho, voltamos a ter o nosso encontro,

em que todos

preparamos algo sobre o S. Pedro! Em julho, celebramos o dia dos avós, mas fomos de
férias com a tristeza de não termos conseguido realizar o campo de férias do Fé e Luz. Já
estamos todos cheios de saudades e em breve vamos estar juntos e ficar bem!
Um beijinho a todos,
Sérgio Silva Pinto

COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA HORA

Vivemos tempos muito difíceis. Estávamos (bem) habituados aos abraços e aos
beijinhos, mas este vírus veio tirar-nos tudo isso… No primeiro mês de confinamento foi
tudo tão atribulado, as nossas vidas mudaram tanto, que não nos conseguimos reunir,
apesar de nos mantermos sempre em contacto através do nosso grupo de Whatsapp.
Depois da reorganização que ocorreu nas nossas vidas à conta desta pandemia,
fizemos algumas reuniões por videoconferência. Foi muito bom podermos rezar juntos
(apesar da distância). Estes acabaram por se tornar bons momentos de partilha, e, ainda
que nos falte o abraço, conseguimos matar saudades uns dos outros!

Combinamos agora na nossa última reunião que vamos começar por ir juntos à
Eucaristia na nossa Paróquia, cumprindo todas as precauções de segurança que são
recomendadas. Vai ser estranho não podermos correr uns para os outros, como acontecia
sempre nos encontros... Mas com pequenos passos como este, vai surgindo uma Luz que
nos confirma que, com a força de Deus, irá ficar tudo bem.

Beijinhos e abraços no coração de todos vós,
Cláudia Rocha da Cunha

COMUNIDADE DE S. JOÃO BAPTISTA - VILA DO CONDE

Olá Província! Esperamos que esteja tudo bem com todos, mesmo
com todas as limitações que temos tido!
A nossa comunidade viveu e ainda vive estes momentos à distância,
mas com uma enorme vontade de voltarmos a estar juntos, sempre com
os novos cuidados que todos temos de ter.
Fizemos chamadas de vídeo, tentamos manter o contacto com os amigos e as
famílias, ficamos felizes por saber que alguns de nós não sentiram a preocupação destes
novos tempos e ficamos preocupados pelos casos positivos que tivemos.

Felizmente nada de pior aconteceu e só provou que somos muito fortes!
Neste momento estamos a preparar da melhor maneira os encontros presenciais,
mesmo com a dificuldade que a nossa área está a sentir.
Esperamos que todos estejam e fiquem bem e esperamos pelos 50 anos do Fé e Luz!
Beijos e abraços digitais!
Nuno Andrade

COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA AJUDA

PANDEMIA - DE TODO O POVO
E de repente 2020 surpreende-nos com uma pandemia que nos leva ao
confinamento. Foi-nos pedido tudo aquilo que é adverso a Fé e Luz. Os beijos foram
proibidos, os abraços de evitar, os encontros em comunidade impensáveis.
Viver durante esta pandemia foi difícil para cada um individualmente, mas também
em comunidade. As várias fragilidades inerentes às nossas condições de saúde acabaram
por nos melindrar e o afastamento físico, o sentimento de “abandono” foi evidente. Pelas
nossas características, a continuidade de encontro para a Comunidade da Sra. da Ajuda
pouco mais passou por uma chamada telefónica ou um aceno à janela.
Esta pandemia marcou-nos, com certeza com momentos felizes, tão característicos
na família Fé e Luz, mas também com a infelicidade da partida de um amigo muito
querido para a comunidade, com o agravamento da debilidade de saúde de alguns dos
nosso especialíssimos pais e avós. Marcamos nós este confinamento com momentos de
alento e protecção dos que nos são próximos e amamos, ainda que, por vezes nos visitava
uma certa melancolia por não nos vermos com a frequência desejável – salvou-nos a
tecnologia, ou a irritação própria dos mais rapioqueiros então privados dos seus passeios
despreocupados.

Conforta-nos saber que aos poucos vamos voltar à normalidade, que as visitas
presenciais estão a voltar e que em pequenos grupos, voltaremos aos nossos encontros e
à comunhão eucarística que tanta falta nos tem feito. Conforta-nos saber que haveremos
de recordar esta pandemia como um momento atípico que nos fez recordar o quanto
precisamos um dos outros, que nos fez recordar o quando nos amamos.
Nuno Campos Monteiro

COMUNIDADE DE S. PEDRO E S. JOÃO DO ESTORIL

- AMIGOS DA ALEGRIA

Em tempos de confinamento tratamos de reinventar formas
de estar. Sabíamos que não podíamos estar uns com os outros, mas
as saudades falaram mais alto e a vontade de partilharmos a vida
falou mais alto. O Zoom foi a plataforma que encontrámos para
matar as saudades. No início falávamos todos ao mesmo tempo,
atropelávamo-nos, cantávamos ao mesmo tempo e ninguém se
entendia, mas aos poucos fomos percebendo o que os amigos
especiais nos ensinavam: o essencial é partilhar a vida e até o
silêncio é uma forma de diálogo. Assim vivemos os santos
populares (este foi o manjerico da nossa comunidade).
Os encontros aconteciam mensalmente como se
pudéssemos

manter

alguma

normalidade

nesta

incerteza. Quando foi possível, começamos a preparar
um quarto tempo com os que tinham regressado ao
trabalho e se sentiam seguros para cantar a alegria de
estarmos vivos. Escolhemos a Praia da Poça e fomos
brindados

com

um

pôr-do-sol

magnífico,

que

agradecemos à maneira de São Francisco “Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas
criaturas, especialmente o senhor irmão sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos
ilumina”. A natureza acolheu-nos e mostrou-nos que até com as máscaras é possível amar,
pois nada nos separará do amor de Deus.

Mantenham-se seguros, caminhem na certeza que as viagens partilhadas são mais
seguras e nunca como hoje foi tão urgente cuidarmos uns dos outros.
Teresa Marinho

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ÉVORA

No dia 29 de maio a comunidade de Évora voltou a encontrar-se, depois de longos
meses de confinamento, na celebração da Eucaristia e na comemoração do 1º aniversário
de casamento dos noivos Tânia e Hugo. Na missa, a comunidade ofereceu ao recém casal
um álbum de fotos do seu casamento e ainda houve tempo para um rápido (e com as
devidas precauções) momento de convívio!

No mês de junho festejamos os santos populares e fizemos um majestoso manjerico
composto com quadras escritas ou desenhadas por todos os elementos da comunidade.
Oferecemo-lo em ação de graças na missa campal da paróquia no dia 28 de junho e,
modéstia à parte, achamos que ficou muito giro!

Ainda no dia 28 de junho, uma delegação representante da comunidade deslocouse até à Sé Catedral de Beja onde assistiu à Ordenação Presbiteral do Padre Francisco
Molho, amigo da comunidade que esteve presente durante alguns anos durante o seu
tempo de formação no Seminário Maior de Évora. A comunidade agradece a Deus a
bonita vocação do Padre Francisco e deseja que ele leve sempre consigo a semente de Fé
e Luz!

COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA GUIA, GOLEGÃ

Em nome da Comunidade Fé e Luz da Nossa Senhora da Guia, venho dar algum
conforto a todos.
Este ano 2020, só tivemos um ou dois encontros, e as saudades são muitas, da família
que temos vindo a construir, durante estes 3 anos. De um boletim de coisas positivas e
negativas das nossas vidas relatando mês após mês…
Agora, temos passado por uma guerra silenciosa, onde eu espero que todos vós,
estejam bem ou tentando minimizar a situação…
Esperamos dias melhores, com fé e porque a esperança é a última a morrer.
Deixo-vos palavras de um pouco de conforto:
A certeza de que estamos sempre a começar… A certeza de que é preciso continuar…
A certeza de que regressaremos a cantar, pensando em todo o Mundo, especialmente nos
que se encontram em sofrimento. TODOS JUNTOS POR UMA FORÇA MAIOR!!!
Beijinhos a todos,
Isaura

COMUNIDADE DE S. PEDRO DA COVA

Tal como para todas as outras comunidades, o tempo pandemia tem sido um
enorme desafio para a nossa Comunidade de São Pedro da Cova. Entre rotinas revolvidas
por completo, empregos que deixaram de ser seguros, apoios e períodos escolares
perdidos ou severamente prejudicados, membros da comunidade doentes e inclusive
hospitalizados, este foi sem dúvida um tempo desafiante.
E como em todos os tempos desafiantes, em
vidas já por si desafiantes, sentimos a necessidade
de

nos

reinventarmos

um

pouco.

Encontros

passaram a telefonemas, e vozes do outro lado da
linha passaram a saber a abraço. Já não mais
podíamos partilhar refeições na mesma mesa, mas
continuamos a comungar juntos o mesmo vinho e
o mesmo pão, na segurança das nossas casas,
enquanto celebrávamos juntos a Eucaristia que o
nosso pároco tanto se esforçou por fazer chegar até nós. Deixamos de ser um grupo de
pessoas no mesmo espaço, mas não deixamos nunca de ser Comunidade; tivemos apenas
de inventar uma nova maneira de estarmos próximos.
Assim, para além das atividades propostas para
toda a Província, decidimos colmatar a enorme perda do
tão ansiado campo de férias com uma visita ao Jardim
Zoológico

da

Maia,

seguida

de

um

jantar

em

comunidade. Sendo um espaço ao ar livre, permitiu que
estivéssemos juntos, devidamente distanciados mas
finalmente reunidos em festa; com todas as precauções,
mas ainda assim conseguindo apagar um pouco a
saudade que tanto nos consumia. Deixamos algumas
fotos dos momentos que partilhamos, esperando
também que em breve seja possível estarmos de novo
com todos vós, celebrando toda a vida que de repente nos parece ter sido retirada. Até lá,
rezamos pelos vossos porque também são nossos. Rezamos para que estejam seguros e
para que a esperança e a fé não deixem nunca de vos acompanhar.

Um enorme abraço com saudades,
José Henrique Pinho

COMUNIDADE DA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Talvez seja a notícia que mais precisamos de ouvir por estes tempos: ainda estamos
aqui todos, temos saudades e lembramo-nos de todos vocês todos os dias sempre com
saudade!
Este ano a partir de março fomos forçados a um afastamento com o qual nenhum
de nós está muito contente, por muito que saibamos ser para o melhor. Mas como
qualquer afastamento obrigatório, ele mostra-nos o quanto nos lembramos uns dos
outros e quão bons somos a encontrar soluções para chegarmos uns aos outros.
Logo em maio quisemos encontrar-nos da maneira que nos era permitida – fizemos
uma chamada de comunidade e partilhámos os nossos lares distantes pela segurança,
mas muito perto nos pensamentos uns dos outros. Sorrisos que nos faziam falta vieram
de repente ter connosco e foi uma muito boa primeira experiência.

Em junho quisemos de novo fazer-nos perto.
Desta vez, mais à moda antiga, mas misturada com o
moderno. Criámos uma corrente de mensagens e,
ora por carta, ora por telefonema, ora por redes
sociais, lembrámos cada um a outra pessoa que Fé e
Luz não se esquece e entra por dentro das nossas
portas e da nossa vida mesmo quando parece mais
difícil!

Já em julho, depois de tudo bem estudado
a regra e esquadro, criámos uma pequena versão
de “campo de férias”. Juntámo-nos mesmo todos
e fomos num grande passeio numa camioneta
pelo Porto fora! Ainda com cuidados, mas o mais
juntos que foi possível desde março e com uma
grande felicidade em partilhar este cheirinho a Fé
e Luz ao vivo e a cores, que nos fazia tanta falta.

Resta-nos agora despedir e dizer que, sabendo que os tempos são difíceis a um
movimento que é feito de tanto carinho, na medida do que nos é possível, sabemos
sempre fazer-nos presentes. Num tempo onde a distância quer, não raras vezes, dizer
Amor, os pequenos gestos têm um grande significado. Seguimos juntos, até breve!
Catarina Elias

COMUNIDADE DE S. PEDRO DE AVINTES

Olá a toda a Província Luzitana! As nossas comunidades passaram por momentos
muito difíceis. Apercebemo-nos de que o vírus era perigoso e precisávamos de proteger
os nossos amigos especiais, não tendo mais nenhuma escolha senão cancelar os nossos
encontros e ainda mais: o campo de férias.
No entanto, onde há trevas, há sempre esperança, porque conseguimos ver a
verdadeira força do movimento Fé e Luz, que ainda se encontra de pé e pronta para um
futuro brilhante e belo.

Apesar de tudo isto, junho foi um mês de reencontros e a nossa comunidade não foi
exceção. Junho é o mês dos santos populares e no norte do país, o rei é o S. João. Ora, nós
sabemos que estes santos populares foram celebrados de uma forma bastante diferente
dos outros anos. Todavia, era importante assinalá-los com um dos símbolos mais típicos:
o manjerico.

A nossa atividade passou por entregar manjericos de São João a todos os amigos
especiais. Depois de tantos meses sem nos verem, era preciso dar um “miminho” para que
eles sentissem que não estavam sozinhos e que as comunidades ainda estavam vivas e
saudáveis. Fizemos com a maior das precauções porque sabíamos que precisávamos de
os proteger. No entanto, para alguns o toque foi irresistível. O nosso amigo especial
Fernando não conseguiu conter a emoção e abraçou toda a gente que lá estava. Porém,
não se enganem, porque fomos bem recebidos por todos. Apesar de estarmos todos com
máscara, dava para perceber que amigos, amigos especiais e seus familiares estavam com
um sorriso de orelha a orelha! Alguns até tiveram direito a lanche! Que sortudos!

Também ensinamos aos nossos amigos especiais um novo cumprimento para evitar
este terrível vírus (sabendo que será apenas temporário). Assim, nasceu o nosso
cumprimento em homenagem ao Movimento: Fé e Luz, assim se chama o nosso novo
cumprimento.
O nosso próximo encontro será no dia 13 de setembro de 2020, com a certeza que
será um encontro não só memorável para todos nós como também muito seguro. Fiquem
todos bem!
Rui Lucena

SANTA MARIA DE LAMAS

No dia 18 de julho, o grupo Fé e Luz de Santa Maria de Lamas fez o seu reencontro
após o período de confinamento. Já sentíamos muitas saudades uns dos outros! Este
nosso encontro teve início com a Eucaristia das 15h00, celebrada pelo nosso Pároco José
Carlos Ribeiro e depois reunimos no Parque.

Foi uma tarde muito especial de muita alegria, jogos, música e partilha! No final do
encontro, todos levámos a mensagem “Jesus, o Meu Melhor Amigo!” para que nunca nos
esqueçamos que Ele está sempre connosco e nunca tira férias!

Maria da Conceição Couto

CANEDO

Olá amigos! No grupo Fé e Luz de Canedo, dentro dos condicionamentos a que a
pandemia nos obriga, temos mantido o contacto uns com os outros através do telemóvel
ou da internet, mas também já nos reunimos presencialmente uma vez, em junho, para
prepararmos a nossa participação na Eucaristia da
festa de São Pedro, padroeiro da nossa paróquia. Claro
que o encontro se realizou ao ar livre, cumprindo as
distâncias de segurança, usando máscaras e sempre
com o desinfetante pronto para colocar nas mãos!
Após o diálogo, em que todos quiseram participar, para
matar saudades e manifestar a sua preocupação e
tristeza pela situação de isolamento em que nos
encontramos,

mas

que

todos

mostraram

compreender, criamos quadras alusivas aos santos
populares,

nomeadamente

a

São

Pedro

que

escrevemos em "bandeirinhas".
No domingo, dia 26 de junho, no momento de
Ação de Graças, da Missa da festa de São Pedro, que
também foi celebrada ao ar livre, no recinto da Capela
da Senhora da Piedade, no alto de uma pequena colina,
à sombra de várias árvores, essas quadras foram lidas
por adolescentes do 9º. ano
de catequese e colocadas,
por

nós,

num

vaso

de

manjerico. Escolhemos o
manjerico, não só por ser uma tradição desta época, mas
também porque, diz a lenda, que crescia manjerico em redor
do túmulo de Jesus, depois da Sua Ressurreição e, acredita-se
que o perfume, que dele exala, purifica o espaço onde se
encontra. Foi um momento muito bonito.
No passado dia 19 de agosto, cumprindo também todas as regras de segurança,
participamos na Eucaristia celebrada no mesmo local, em ação de graças pelo aniversário
do nosso pároco, Padre Emanuel, a quem cantamos os parabéns e agradecemos pelo
apoio que nos tem dado. Ficamos todos muito felizes, incluindo o senhor Padre, por
podermos estar juntos a celebrar uma data tão importante, para este nosso amigo! Pena
não conseguirmos mostrar os nossos sorrisos de felicidade, nas fotografias, mas a
segurança está sempre em primeiro lugar!

Beijinhos e abraços do nosso grupo para todos.
Fátima Fontes

