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Oração da Igreja 
Intenções 

 

Durante este mês de Maio, a Igreja reza 
pela seguinte intenção: 
 

Pela evangelização:  
– A missão dos leigos. 
 

Para que os fiéis leigos realizem a sua 
missão específica colocando a sua 
criatividade ao serviço dos desafios do 
mundo actual. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 
até ao Papa Francisco) 

 
“Leão X” 
(1513 - 1521) 

 
(... continuação) 

 
Aos 38 anos, em 1513, foi eleito chefe 

da Igreja Católica, como Leão X, cuja 
política delicada evitou o domínio francês e 
o espanhol. No entanto, aproximou-se bem 
cedo dos franceses para se juntar ao Carlos 
V, a quem defendeu na sua política italiana. 
Elegante e inteligente, dominava melhor as 
artes do que a própria Teologia. Muitas 
vezes foi considerado mais um mecenas 
dos artistas e letrados do que um Papa. 

Leão X tentou favorecer os interesses 
da sua própria família e, em 1516, declarou 
guerra a Francesco della Rovere, duque de 
Urbino, no sentido de o substituir pelo seu 
sobrinho Lourenço II de Médici. Bastante 
absorvido por questões políticas, culturais e 
mundanas, deixou as religiosas para 
segundo plano. Desenvolveu trabalhos 
relativos ao XVIII Concílio Ecuménico,conhe    

cido também como V Concílio de Latrão, 
entrre os anos 1512 e 1517, cujo tema 
principal foi a reforma da Igreja. Contudo, a 
decisão mais importante foi a condenação 
dos que defendiam que a alma era mortal.       

Graças ao seu carácter hesitante, 
envolveu-se em permanentes conflitos com 
os diversos governantes da Europa. A sua 
extravagância granjeou-lhe muitos inimigos 
e valeu-lhe uma tentativa falhada de 
assassinato. Já a sua índole de esbanjador 
e a construção da Basílica de São Pedro 
deixaram os cofres do Vaticano vazios. 

O Papa Leão X não esteve à altura do 
problema da reforma protestante de Lutero, 
a questão mais grave da Igreja naquela 
época e que o pontífice encarou como uma 
querela entre frades. Apesar do clamor 
universal em prol da Reforma, o Papa não 
se apercebeu da gravidade da situação. 

Morreu inesperadamente a 1 de Dezem-
bro de 1521 em Roma e foi sepultado no 
Vaticano. 
____________________________________________ 

És insubstituível  (50) 
 

Depois de arquivares milhões de 
pensamentos na tua memória, surgiu algo 
ainda mais fantástico: a consciência. Quem 
a pode explicar? Milhões de livros são 
insuficientes. Através dela descobrimos que 
temos um “eu” e que somos um ser único 
no teatro da vida. Desse modo, construímos 
as relações sociais, amamos, sentimos falta 
das pessoas e procuramos romper a nossa 
bolha de solidão. 
____________________________________________ 

Antífona da comunhão 
 

Vós sereis meus amigos, se fizerdes o 
que vos mando, diz o Senhor. Eu pedirei ao 
Pai e Ele vos dará o Espírito Santo, que 
permanecerá convosco para sempre. 
Aleluia. 

Aniversários 
 

Esta semana encontram-se de 
parabéns, pelo seu aniversário natalício, os 
seguintes Leitores: 

– José Meireles, da Paróquia de São 
Tiago de Carvalhosa, na próxima quarta-              
-feira, dia 9 de Maio; 

– Jorge David, da Paróquia de São 
João Evangelista de Eiriz, no dia seguinte, 
quinta-feira, dia 10 de Maio. 

A ambos os Leitores, o Jornal do Leitor 
deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
MALAS 
 

Um pai, ao voltar a casa, repara que a 
filha está amuada e pede à mulher que lhe 
conte o que aconteceu. 

– Está amuada comigo porque, quando 
me disse que queria fugir de casa, eu só lhe 
perguntei se precisava de uma ajudinha 
para fazer as malas! 

_________________________ 
 

COMBÓIIO 
 

Uma senhora muito simpática resolve ir 
ter com um neto que está a passar férias 
numa praia. Infelizmente, chega tarde à 
estação e perde o combóio. Não se 
incomoda nada e espera pelo combóio 
seguinte. 

Quando finalmente chega ao destino, 
diz ao neto: 

– Olá! A avó perdeu o combóio! 
E o rapaz: 
– Sim, mas depois encontraste-o! 

____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiascesf.com 
_________________________________________________________________________________________ 

Votos de uma boa leitura 
e até para a semana, se Deus quizer 

VI Dom. da Páscoa 
 

Em cada Eucaristia, Cristo Ressus-
citado, vem ao encontro da comunidade dos 
seus discípulos. Ele vive connosco. Ele 
propõe-nos viver a experiencia admirável do 
seu Espírito que nos introduz na fonte do 
amor de Deus. E neste amor viver a 
experiência admirável do amor ao próximo. 

Deus comunica-se no amor. Deus deu a 
vida por nós e definitivamente nos faz 
amigos e filhos. O seu amor nos faz 
saborear a Sua beleza que resplandece, de 
maneira particular, em cada homem e em 
cada mulher.  

O seu amor tira-nos do isolamento e do 
egoísmo, rompendo as barreiras de todo o 
tipo de preconceito.  

O seu amor lança-nos no desafio da 
admirável experiência da descoberta do 
verdadeiro amor que não nos deixa ficar 
indiferentes, e nos dinamiza para um 
testemunho de entrega e de serviço. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura   
(Act 10, 25-26.34-35.44-48) 

 
Monição: 
 

 “Aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe 
agradável”. 

As maravilhas de Deus fazem resplandecer a Sua 
beleza, fazem brilhar a dignidade humana, geram 
fraternidade. 
  
Leitura: 
 

 Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 25Pedro chegou a casa 
de Cornélio. Este veio-lhe ao encontro e 
prostrou-se a seus pés. 26Mas Pedro 
levantou-o, dizendo: «Levanta-te, que eu 
também sou um simples homem». 
34Pedro disse-lhe ainda: «Na verdade, eu 
reconheço que Deus não faz acepção de 
pessoas, 35mas, em qualquer nação, 
aquele que O teme e pratica a justiça é-
Lhe agradável». 44Ainda Pedro falava, 
quando o Espírito desceu sobre todos os  

 

que estavam a ouvir a palavra. 45E todos 
os fiéis convertidos do judaísmo, que 
tinham vindo com Pedro, ficaram 
maravilhados ao verem que o Espírito 
Santo se difundia também sobre os 
gentios, 46pois ouviam-nos falar em 
diversas línguas e glorificar a Deus. 
47Pedro então declarou: «Poderá alguém 
recusar a água do Baptismo aos que 
receberam o Espírito Santo, como nós?» 
48E ordenou que fossem baptizados em 
nome de Jesus Cristo. Então, pediram-
Lhe que ficasse alguns dias com eles. 
 

Palavra do Senhor 
 
Recomendação aos Leitores: 

  
Esta 1.ª Leitura não é difícil desde que faças 

distinção entre a narração (o Narrador) e a fala 
de Pedro (o Personagem). 

Agora, também podes inutilizar  por 
completo a Leitura, se teimares em continuar a 
ler tudo no mesmo tom, como quem canta 
sempre na mesma nota musical. 

Toma cautela com as palavras: Cornélio / 
prostrou-se / acepção (o “p” não se lê) / judaísmo 
/ maravilhados / difundia / gentios (não é gêntios) 
/ e outras. 

 
Comentário: 

 
A leitura refere a vinda de Pedro a 

anunciar a salvação a um gentio, 
«Cornélio». Era centurião romano do 
destacamento militar de Cesareia, e bem 
podia ser descendente dalgum daqueles 
dez mil escravos que libertou Cornélio Sila, 
cerca do ano 80 a. C., os quais tomaram o 
apelido deste. Pertenceria à «coorte itálica», 
de que nos chegaram várias inscrições. Era 
«justo e temente a Deus» (v. 22), isto é, 
homem que aceitava o único Deus de Israel 
e a sua lei moral, mas sem aderir ao 
judaísmo pela circuncisão e outras práticas 
rituais. Segundo Act 10, 1-8, tinha recebido 
uma mensagem angélica para mandar 
chamar Pedro a Jope (Jafa, hoje Yafo), a 
fim de lhe vir anunciar a «Boa-Nova da paz» 
(cf. v. 36). Pedro, dada a visão que teve – 
«o que foi purificado por Deus não o 
chames impuro» (v. 15) –, vendo como o 
Espírito  Santo,  com  manifestações  seme-  

lhantes às do Pentecostes, nomeadamente 
a glossolalia (cf. vv. 45-46), descia sobre os 
ouvintes da sua pregação, não hesitou em 
fazer entrar os ouvintes directamente na 
Igreja pelo Baptismo (vv. 47-48).  

Isto aparece como um passo de 
extraordinário alcance para a vida da Igreja 
(por isso se conta mais uma vez no cap. 
11); com efeito, a Igreja é católica desde o 
princípio, isto é, destinada aos homens de 
todas as raças, e não apenas ao fechado e 
estreito âmbito de judeus e judaizados. 

 Mas nem todos os cristãos afeitos à Lei 
de Moisés haviam de compreender isto 
facilmente, o que motivou o sínodo de 
Jerusalém (ano 49-50); os cristãos 
judaizantes, porém, haveriam de continuar 
na sua e a fazer grande oposição a São 
Paulo. 

V. 34-35 – Estes versículos representam 
uma pequenina parte do discurso de Pedro 
em casa de Cornélio, em Cesareia 
Marítima, quando Pedro recebeu directa-
mente na Igreja os primeiros gentios, sem 
terem de passar primeiro pelo judaísmo. É 
surpreendente que um discurso dirigido a 
não judeus contenha alusões (mas não 
citações explícitas) ao Antigo Testamento:       

V. 34 – «Deus não faz acepção de 
pessoas» (cf. Dt 10, 17); v. 36 – «Ele 
enviou a sua palavra aos filhos de Israel» 
(cf. Salm 107, 20), «anunciando a paz» (cf. 
Is 52, 7);      

V. 38 – «Deus ungiu com… Espírito 
Santo» (cf. Is 61, 1). Isto corresponde a que 
se está num ponto crucial da vida da Igreja, 
em que ela entra decididamente pelos 
caminhos da sua universalidade intrínseca, 
em confronto com o nacionalismo judaico; 
por isso era importante recorrer àquelas 
passagens do A. T. que se opõem a 
qualquer espécie de privilégio de raça ou 
cultura: «a palavra aos filhos de Israel» (v. 
36) deixa ver como Deus é o «Senhor de 
todos», imparcial, «não faz acepção de 
pessoas» e que a «paz» – a súmula de 
todos os bens messiânicos – Deus a destina 
a toda a humanidade. O discurso tem um 
carácter kerigmático evidente; e Lucas – o 
historiador-teólogo – ao redigi-lo, quaisquer 
que  possam  ter  sido  as  fontes  utilizadas,  
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terá em vista mais ainda do que a situação 
concreta em que foi pronunciado, o efeito a 
produzir nos seus leitores. Convém notar 
que, no entanto, ao redigir os discursos – o 
grande recurso literário de Actos –, Lucas 
não os inventa; embora não sejam uma 
reprodução literal, considera-se que 
correspondem aos temas da pregação 
primitiva. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. cf. 2b) 
  
Monição:  
 

Cantemos a intervenção maravilhosa de Deus na 
história da salvação. 
  
Refrão: 
 

O SENHOR MANIFESTOU A SALVAÇÃO  
A TODOS OS POVOS. 

  
Ou:  
 

DIANTE DOS POVOS 
MANIFESTOU DEUS A SALVAÇÃO. 

  
Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 
  
O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 
  
Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (1 Jo 4, 7-10) 
 
Monição:  
 

João indica-nos a fonte do amor. 
  
Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola de São 
João 
 

Caríssimos: 7Amemo-nos uns aos 
outros, porque o amor vem de Deus e 
todo aquele que ama nasceu de Deus e 
conhece a Deus. 8Quem não ama não 
conhece a Deus, porque Deus é amor. 
9Assim se manifestou o amor de Deus 
para connosco: Deus enviou ao mundo o 
seu Filho Unigénito, para que vivamos 
por Ele. 10Nisto consiste o amor: não 
fomos nós que amámos a Deus, mas foi 
Ele que nos amou e enviou o seu Filho 
como vítima  de  expiação  pelos  nossos  
 

pecados. 
 

Palavra do Senhor 
 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura requer ser lida devagar e 
pede que se dê ênfase às palavras mais 
importantes. 

Atenção a qualquer palavra que sintas 
necessidade de exercitar. 
 
Comentário: 

  
A Carta de São João que temos vindo a 

ler no tempo pascal deste ano ‘B’ atinge 
agora o seu ponto mais alto (vv. 1-16). O 
tema central da Epístola é o amor, um tema 
a que volta repetidas vezes, desenvolvendo-
o em espiral. A chamada espiral joanina 
consiste em que, cada vez que volta a um 
tema, avança e aprofunda-o um pouco 
mais.  

V. 7-8 «Amemo-nos uns aos outros» 
é como que um refrão que São João não se 
cansa de repetir (cf. 1 Jo 3, 11.23); mas 
aqui não se limita a apelar para «o 
mandamento do Senhor» (1 Jo 3, 23; cf. Jo 
15, 12), pois vai até ao ponto de tocar na 
mais profunda razão de ser deste 
mandamento. É que «Deus é amor», por 
isso o cristão, que «nasceu de Deus» e 
«conhece a Deus», não pode deixar de 
amar; sendo assim, «quem não ama não 
conhece a Deus», isto é, não participa da 
sua vida e do seu ser, não entra na sua 
intimidade. Notar que em São João, 
«conhecer» não é «ter notícia ou 
informação», mas é «ter experiência 
pessoal, penetrar na intimidade de outro»; é 
assim que «conhecer a Deus» implica agir 
na mesma linha do amor de Deus.  

V. 9-10 A afirmação de que Deus é 
amor não é uma afirmação teórica, ou uma 
definição metafísica de Deus; é uma 
afirmação sapiencial, é o resultado da 
contemplação estonteante da sua obra 
salvadora, a saber, do modo como «se 
manifestou o amor de Deus para 
connosco», que chegou ao ponto de que 
«enviou ao mundo o seu Filho Unigénito» 
(v. 9), como «vítima de expiação pelos 
nossos pecados» (v. 10). Este amor de 
Deus – a entrega do Criador à sua criatura 
para se dar dando a vida – é tão fascinante 
e inimaginável, que é expresso no Novo 
Testamento com um substantivo novo, não 
usado na literatura grega profana: agápê. 
Não estamos perante qualquer espécie de 
amor, mas em face da mais absoluta 
gratuidade, pois a referência é o próprio 
amor que Deus nos manifesta: «não fomos 
nós que amámos a Deus, mas foi Ele que 
nos amou» (v. 10).  

 Aclamação ao Evangelho 

 (Jo 14, 23) 
 

Monição: 
 

 “Assim como o Pai Me amou, também eu vos 
amei”. 

 Permaneçamos neste amor. Partilhemos dando a 
vida. Se não tiver amor nada sou. 
 
 
Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
  

Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 15, 9-17) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
9«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei. 
Permanecei no meu amor. 10Se guardardes os meus 
mandamentos, permanecereis no meu amor, assim 
como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai 
e permaneço no seu amor. 11Disse-vos estas coisas, 
para que a minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja completa. 12É este o meu mandamento: 
que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei. 
13Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
vida pelos amigos. 14Vós sois meus amigos, se fizerdes 
o que Eu vos mando. 15Já não vos chamo servos, 
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas 
chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o 
que ouvi a meu Pai. 16Não fostes vós que Me 
escolhestes; fui Eu que vos escolhi e destinei, para que 
vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E assim, 
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo 
concederá. 17O que vos mando é que vos ameis uns 
aos outros». 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

V. 5-16 «Já vos não chamo servos». 
Bela forma de mostrar as especiais relações 
de amizade que Jesus tem com os seus; um 
servo enquanto tal, é indigno da amizade do 
seu senhor e limita-se a receber ordens, 
mas os discípulos recebem de Jesus as 
mais íntimas confidências: «porque vos dei 
a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai». É 
evidente que se trata de uma amizade que 
não se baseia em igualdade de natureza; é 
fruto duma eleição gratuita: «fui Eu que vos 
escolhi e destinei…». Escolhidos para dar 
frutos que permaneçam, isto é, frutos 
espirituais, frutos de vida eterna – de 
santidade, de apostolado –, só darão esses 
frutos na dependência e união com Cristo 
(cf. v. 5); daí o apelo à oração, a qual dá 
garantia de eficácia: «tudo quanto 
pedirdes… Ele vo-lo concederá». A oração 
sempre ouvida pelo Pai é a que é feita «em 
nome de Jesus», isto é, em plena sintonia 
com Jesus,  numa  perfeita  união  de vonta- 
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des; esta forma de se dirigir ao Pai tornou-
se a pauta para a oração litúrgica: «por 
Cristo, Nosso Senhor». 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 – Pelas Igrejas do Norte e do Sul 
que confessam a ressurreição de Jesus Cristo, 
e pelos cristãos que perderam a fé, 
oremos, irmãos. 
 
2 – Pelos governantes de todas as nações, 
pelos cidadãos que vivem com justiça 
e por aqueles que são vítimas inocentes, 
oremos, irmãos. 
 
3 – Pelos pagãos que se convertem ao Evangelho, 
pelos judeus que ainda esperam o Messias 
e pelos adultos que se preparam para o Baptismo, 
oremos, irmãos. 
 
4 – Pelos discípulos que Jesus escolheu e envia, 
pelos que amam a Deus acima de tudo 
e por aqueles que dão a vida pelos amigos, 
oremos, irmãos. 
 
5 – Pelas crianças da primeira Comunhão, 
pelos jovens que se preparam para o casamento 
e pelos lares onde existe e cresce o amor, 
oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 10 – Rogações  (a); 
Dia 12 – B. Joana de Portugal (Virgem);   
           – S. Pancrácio  (Mártir); 
           – S. Nereu e S. Aquileu  (Mártires). 
____________________________________________ 

Que são Rogações? 
 

As Rogações assinaladas no dia 10 de 
Maio, da “Agenda Santoral”, são preces 
públicas da Igreja dirigidas ao Senhor pelas 
diversas necessidades dos homens e, mais 
especialmente no campo, pelas sementeiras 
e frutos da terra, e acções de graças por 
tudo quanto Deus nos dá. Podem rezar-se 
ou cantar-se as Ladaínhas dos Santos e 
fazer-se a procissão, porventura com a 
benção dos campos. Sugerem-se os textos 
indicados pelo Missal Romano para a Missa 
pela santificação no trabalho (MR, p. 1224) 
e para a Missa em qualquer necessidade, 
(MR, p. 1239-1240) e as leituras propostas 
pelo Leccionário. 

                              (Directório Litúrgico – 2018) 
____________________________________________ 

Citação 
 

“Um ciclone pode arrasar uma cidade, 
mas não consegue abrir uma carta.” 

 
                                                    (Paul Valéry) 
 

Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (16) 
por José Carlos Bermejo 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_________________________________________ 
_________________________ 

______________ 
 

 

 
Chaves para a visita ao doente 

 
 

Sem um coração cheio de amor 
e sem umas mãos generosas, 

é impossível curar um homem doente de solidão. 

(Santa Teresa de Calcutá) 

 
Procurar “chaves” para a visita ao doente 

é como interrogar-se de que modo entrar pela 
porta certa no mundo do outro sem o 
molestar, gerando conforto, sendo efetiva-
mente uma ajuda. 

Para Doyle (Doyle, D. 1987. Domiciliary 
Terminal Care. Edimburgo: Churchill Livinsgtone), 
só há uma regra para comunicar com os 
doentes: «responder com afeto e respeito, 
clareza e dignidade no contacto físico e no 
acompanhamento humano, como gostaría-
mos que outras pessoas fizessem connosco.» 
Outros atrever-se-iam a explicar e dizer que, 
na realidade, a regra de ouro não é a que 
convida a tratar os outros como gostaríamos 
que nos tratassem, mas como eles gostariam 
de ser tratados, quer dizer, centrarmo-nos na 
pessoa do destinatário da visita. 

Uma visita ao doente deveria estar 
impregnada de uma apresentação que se 
poderia formular assim na mente do visitante 
(mas não nas suas palavras): «Venho 
acompanhar-te.» Atendendo à origem 
etimológica, a palavra «companheiro» (cum-
panis, que significa «comer pão juntamente 
com»), de onde procede «acompanhar», seria 
algo como pensar assim: «ao visitar, vou 
“sentar-me à mesa da realidade” (o pão: as 
suas necessidades, os seus sentimentos, os 
seus valores, as suas possibilidades, os seus 
anseios...) e “mastigá-lo-emos juntos”.» Sim, é 
de facto muito metafórico, mas também muito 
sugestivo: venho até ti. Tu és o protagonista. 
Caminhemos juntos ao som do teu ritmo, com 
a sinfonia que eu tiver de tocar segundo a tua 
partitura. 

                                        (Continua...) 
______________________________________________ 

Pensamento 
 

Um acontecimento chocante deixa de o 
ser quando acontece diariamente. 
 
                                                     (Alexander Chase) 
 

A Bíblia 
 

As Bíblias europeias em 
língua francesa 

 
O desenvolvimento das Bíblias fran-

cesas sofre o contragolpe das guerras de 
religião. A língua francesa não pára de 
evoluir, mas só pelos finais do séc. XVII 
atinge o momento decisivo. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

O amor 
      A língua hebraica dispunha de muitas 
palavras para expressar o amor: ahabah, 
hesed, hen, riham… Utilizavam uma ou 
outra para referir-se ao amor de Deus, ao 
esposo ou à esposa, aos familiares, ao 
próximo.  
    Jesus simplificou toda a lei de Deus no 
mandamento do amor a Deus e ao 
próximo… Porém como os judeus 
contemporâneos de Jesus, ao escutar a 
palavra “próximo”, pensavam apenas nas 
pessoas da sua raça e religião, Jesus 
contou a parábola do Bom Samaritano para 
concretizar que, o “próximo”, é qualquer 
pessoa, sem nos importarmos com a sua 
etnia ou as suas crenças. 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

E finalmente, a proximidade possível 
com ela e seus parentes: 

“Já estava entregue, quando me chegou 
o seu querido bilhete-carta, que agradeço 
com muito afecto, bem como a terna 
lembrança do mês de Junho. Bem conheço 
quanto me estima. Quizera que não 
gastasse tempo com estas cerimónias, 
porque todo o tempo é pouco para o que 
importa mais.” 

“As primas Sara e Adelina apareceram 
ontem, com surpresa, aqui, já esta é a 
terceira vez que vêm, este ano, a Tuy. 
Falámos alguns instantes M.e Superiora, 
M.e Leonor e eu, e hoje de manhã, 24, 
seguem para Pontevedra com tenção de se 
demorarem uns 15 dias.” 

                                                     (Continua...) 
____________________________________________ 
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