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 Pastoral da Saúde 
A visita ao Doente 

Boas e más práticas – (21) 
por José Carlos Bermejo 
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Centrar-se na pessoa 
 

O caso da 2329, o fígado da 2, a 
hemoglobina da 8, o timbre da 16, etc., etc. 
Por mais que em todos os congressos de 
saúde e de acompanhamento se fale da 
necessidade de personalizar e humanizar a 
atenção às pessoas, continuamos agarrados 
a dinamismos que não favorecem uma 
consideração integral da pessoa. 

Vozes reiteradas em diversos lugares do 
mundo reivindicam um modelo de atenção 
centrado na pessoa, tanto na doença 
como na dependência. É uma chave 
fundamental para a visita ao doente.  
 

Conseguiremos realizar as mudanças 
necessárias para promover uma medicina 
centrada na pessoa? Será que os antigos 
modelos de atenção individualizada poderão 
ser superados por uma atenção aos doentes 
e à sua dependência que, ao fim e ao cabo, 
é distribuída em série, porque igual para 
todos em questões de hospitalidade, de 
institucionalização, de normas de funciona-
mento e protocolos? Estamos realmente a 
caminho? Não tínhamos começado com o 
surgimento da psicologia humanista e com o 
desenvolvimento da psicologia positiva e 
dos movimentos à volta do holismo? 

 

Boas e más práticas 
Más práticas: 

– Fazer tudo pelo doente, mas 
sem o doente; 
 

– Considerar o doente um mero 
destinatário dos nossos cuidados; 

– Usar imperativos, fundamen-
talmente na relação, embora com boa 
intenção. 

 

Boas práticas: 
– Considerar o doente o protago-

nista na tomada de decisões; 
– Fazer com que o doente cuide 

de si mesmo e determine em que precisa de 
ajuda, não o deixando caír numa depen-
dência desnecessária; 

– Ajudar a dar significados não 
fatalistas à doença. 
___________________________________________________________ 

Papa Francisco 
(Igreja de Buenos Aires - 

Argentina) 
 

Em vez de sermos uma Igreja que dá as 
boas vindas e recebe, tentámos ser uma 
Igreja que sai de si mesma e vai até aos 
homens e às mulheres que não participam 
na vida paroquial, que não sabem muito a 
seu respeito, que lhe são indiferentes. 
Organizamos missões nas praças públicas 
onde as pessoas se reúnem; rezamos, 
celebramos missa, oferecemos baptismos, 
que podem ser administrados depois de 
uma breve preparação. 

(Vatican Insider, 24-02-2013) 

____________________________________________ 

A Bíblia 
 

O reinado de Salomão 
(970 a.C. – 931 a.C.) 

 

Salomão herda o grande reino de David, 
seu pai. O seu reinado é longo, próspero e 
pacífico. As armas dão lugar à diplomacia, 
ao comércio, às construções e à cultura.  

Gotas  de  Orvalho 
 
Não interrompas nunca a manifestação 

de carinho a uma pessoa querida, só 
porque os outros o julgam errado.  

Consulta a consciência e não dês 
ouvidos às vozes da inveja e do ciúme. O 
carinho é o óleo que lubrifica as engrena-
gens da vida, vida que é dura por si mesma. 
A vida sem afeição é um inferno, é um 
deserto sem oásis.  

Conserva o teu carinho, dedicando-o às 
pessoas a quem amas. 
____________________________________________ 

Pensamento 
 

Só a fantasia permanece sempre jovem. 
O que nunca aconteceu nunca envelhece. 
 
                                                                 (Schiller) 
___________________________________________ 

H u m o r 
 

O pai do Zeca vai buscá-lo à escola e 
pergunta-lhe que papel lhe foi atribuído na 
peça de teatro.  

– Calhou-me o papel de um homem que 
está casado há vinte anos. 

– Não é mau, mas um dia hão-de dar-te 
um papel em que possas falar. 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Quando alimentei pobres, chamaram-
me santo.  

Quando perguntei porque há pobres, 
chamaram-me comunista, 

 
(D. Hélder da Câmara) 

____________________________________________ 
Boa leitura e até para a semana 

se Deus quizer. 
 

Ser Leitor é... (13) 

 
Ser Leitor é não se furtar a querer falar 

sobre a necessidade de preparar uma 
Leitura expressiva. 

Verifica que entoação se deve dar a 
cada frase, quais as frases que deves 
ressaltar, onde estão os pontos e as 
vírgulas, qual a pontuação do texto. 
Recorda-se que a pontuação escrita nem 
sempre corresponde à pontuação oral, ou 
seja: por vezes (muito raras) ao 
proclamares as Leituras, deves “colocar” 
pontuação no texto, um ponto ou uma 
vírgula, ou um ponto de exclamação ou de 
interrogação, onde eles ali não estão. Mas 
também acontece (raríssimas vezes) o 
contrário, onde alguma desta pontuação 
aparece no texto, mas deve ser ignorada.      
       Identificar as palavras mais importantes 
e as expressões ou frases principais que 
importa sublinhar (ressaltar). 
      Verificar onde são feitas pausa, breve 
ou prolongada. Verificar também onde se 
deve evitar fazer pausa.  

Nunca é demais, saber qual o tom de 
voz (ou tons de voz) adequados ao texto. 
Saber  “musicar “ o texto. Nada de 
monocórdio nem de “choradinho”. Fazer 
uma leitura colorida, evitando a leitura 
“cinzenta”, insábida, sem “tempero”. 
      Descobrir também o ritmo (as 
acentuações, os encadeamentos), o movi-
mento (se acelerado, rápido, espaçado ou 
lento) que se deve usar no texto ou nas 
partes dele. 
      Leitor, nenhuma Leitura é proclamada 
da mesma forma. Cada Leitura é uma 
Leitura. Cada texto tem o seu estilo próprio 
de leitura, consoante o contexto da mesma.  
E nisto o Leitor tem que ser perito, tem que 
ser mestre. Por isso, é necessária uma 
preparação bastante aprofundada e conti-
nuada para se conseguir um bom trabalho.      
      Nem duvides.  
____________________________________________ 

Visita-nos em 
 

www.paroquiascesf.com 
 

XVIII  Domingo Comum 
 
A Eucaristia é o lugar onde o homem 

sacia a sua fome. Por isso, à semelhança 
do Domingo passado, também hoje a Igreja 
reforça os seus filhos através de leituras 
que fazem alusão a este verdadeiro 
alimento que é o próprio Cristo. É-nos dada 
a possibilidade de reforçarmos o que a 
Eucaristia apresenta em toda a sua 
plenitude: o Sacrifício de Cristo.  

Este mesmo acontecimento na sua 
complexidade pascal é, na vida dos crentes, 
a fonte donde brota toda a sua razão de 
existir. 
___________________________________________________________ 

1.ª Leitura (Ex 16, 2-4.12-15) 
 
Monição:  
 

A gratuidade da fé atenta contra a lógica 
economicista do mundo. Os critérios da humanidade 
requerem a complexidade da troca, até mesmo quando 
a troca é da liberdade pessoal por algum outro 
aparente bem. Por este motivo, na leitura que vamos 
escutar, o povo prefere a mediocridade da escravidão 
aos desafios da incondicional gratuidade da salvação e 
libertação operadas por Deus. 
 
Leitura: 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

2Naqueles dias, toda a comunidade 
dos filhos de Israel começou a murmurar 
no deserto contra Moisés e Aarão. 
3Disseram-lhes os filhos de Israel: 
«Antes tivéssemos morrido às mãos do 
Senhor na terra do Egipto, quando 
estávamos sentados ao pé das panelas 
de carne e comíamos pão até nos 
saciarmos. Trouxestes-nos a este 
deserto, para deixar morrer à fome toda 
esta multidão». 4Então o Senhor disse a 
Moisés: «Vou fazer que chova para vós 
pão do céu. O povo sairá para apanhar a 
quantidade necessária para cada dia. 
Vou assim pô-lo à prova, para ver se 
segue ou não a minha lei. 12Eu ouvi as 
murmurações dos filhos de Israel. Vai 
dizer-lhes: 'Ao cair da noite comereis 
carne  e  de manhã saciar-vos-eis de pão.  

Então reconhecereis que Eu sou o 
Senhor, vosso Deus'». 13Nessa tarde 
apareceram codornizes, que cobriram o 
acampamento, e na manhã seguinte 
havia uma camada de orvalho em volta 
do acampamento. 14Quando essa camada 
de orvalho se evaporou, apareceu à 
superfície do deserto uma substância 
granulosa, fina como a geada sobre a 
terra. 15Quando a viram, os filhos de 
Israel perguntaram uns aos outros: 
«Man-hu?», quer dizer: «Que é isto?», 
pois não sabiam o que era. Disse-lhes 
então Moisés: «É o pão que o Senhor vos 
dá em alimento». 
 

Palavra do Senhor. 
___________________________________ 

Salmo Responsorial 
SL 77 (78), 3.4bc.23-24.25.54 (R. 24b ) 

 
Monição:  
 

O anúncio da Fé também parte da experiência que 
o homem faz de Deus. Olhando as maravilhas e a 
fidelidade manifestadas pelo Senhor, é impossível não 
cantar e testemunhar as certezas que nos são 
concedidas a partir da bondade d’Aquele que as 
realiza. Escutemos e cantemos as certezas de quem 
saboreou o pão que lhes foi dado do Céu. 
  
Refrão:         

 
O SENHOR DEU-LHES O PÃO DO CÉU. 
  
Nós ouvimos e aprendemos, 
os nossos pais nos contaram 
os louvores do Senhor e o seu poder 
e as maravilhas que Ele realizou. 
 
Deu suas ordens às nuvens do alto 
e abriu as portas do céu; 
para alimento fez chover o maná, 
deu-lhes o pão do céu. 
 
O homem comeu o pão dos fortes! 
Mandou-lhes comida com abundância 
e introduziu-os na sua terra santa, 
na montanha que a sua direita conquistou. 

____________________________________________ 

Antífona da Comunhão 
 
Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. 
Quem vem a Mim nunca mais terá fome,  
quem crê em Mim nunca mais terá sede. 

                                                  (Jo 6, 35) 

Escala da Semana  –   Leitores  – 05 de Agosto de 2018   –   XVIII  Domingo Comum  –   (Ano B) 

Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) Função 
Carvalhosa                        Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Guiomar Rocha    Diana Pinto    
Avisos Luís Miguel    Jacinta Carneiro    
Admonição         
1.ª Leitura Fernanda Olinda Fernanda Gomes Joana Santos Isabel Matos Glória Martins Ana Isabel Helena Martins Conceição Andrade 
2.ª Leitura Martinho Matos Maria José Fernando Neto Ricardo Brito Luís Carlos Lurdes Neto Cristóvão Neto Manuel Pereira 
Oraç.  Fiéis Paula Carvalho Nelson Costa Marta Moura Eulália Gonç. Rui Cardoso Joana Gomes Diana Reguenga Elsa Ferreira 
Ação Graças         
Suplente Guiomar Rocha    Diana Pinto    
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2.ª Leitura (Ef 4, 17.20-24) 
 

Monição:  
 

Se a certeza da bondade de Deus nos fortalece, 
então a dúvida coloca-se acerca de que mecanismo ou 
circunstância nos poderá separar deste mesmo amor 
de Deus. Para São Paulo, a vida jamais pode ser vivida 
em futilidades ao jeito dos pagãos. À luz do mistério de 
Cristo somos chamados a renovarmo-nos continua-
mente em ordem a uma santidade verdadeira.  
 
Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 

 
17Eis o que vos digo e aconselho em 

nome do Senhor: Não torneis a proceder 
como os pagãos, que vivem na futilidade 
dos seus pensamentos. 20Não foi assim 
que aprendestes a conhecer a Cristo, 
21se é que d'Ele ouvistes pregar e sobre 
Ele fostes instruídos, conforme a 
verdade que está em Jesus. 22É 
necessário abandonar a vida de outrora e 
pôr de parte o homem velho, corrompido 
por desejos enganadores. 23Renovai-vos 
pela transformação espiritual da vossa 
inteligência 24e revesti-vos do homem 
novo, criado à imagem de Deus na 
justiça e santidade verdadeiras. 

 
Palavra do Senhor. 

___________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 4, 4b) 
 
Monição:  
 

O Evangelho que vamos escutar revela 
nitidamente a incansável missão que Jesus realizou na 
sua vida terrena. O evangelista é pormenorizado no 
modo como descreve o ritmo da vida de Jesus, bem 
como a incansável procura de Jesus por parte das 
multidões. Estes homens e mulheres buscavam aquele 
que saciava as suas vidas. 
 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Nem só de pão vive o homem, 
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 6, 24-35) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 
Naquele tempo, 24quando a multidão viu que nem 

Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, 
subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum, 
à procura de Jesus. 25Ao encontrá-l'O no outro lado do 
mar, disseram-Lhe: «Mestre, quando chegaste aqui?» 
26Jesus respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos 
digo: vós procurais-Me, não porque vistes milagres, 
mas  porque  comestes  dos  pães  e ficastes saciados.  
 

27Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas 
pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho 
do homem vos dará. A Ele é que o Pai, o próprio Deus, 
marcou com o seu selo». 28Disseram-Lhe então: «Que 
devemos nós fazer para praticar as obras de Deus?» 
29Respondeu-lhes Jesus: «A obra de Deus consiste em 
acreditar n'Aquele que Ele enviou». 30Disseram-Lhe 
eles: «Que milagres fazes Tu, para que nós vejamos e 
acreditemos em Ti? Que obra realizas? 31No deserto os 
nossos pais comeram o maná, conforme está escrito: 
'Deu-lhes a comer um pão que veio do céu'». 32Jesus 
respondeu-lhes: «Em verdade, em verdade vos digo: 
Não foi Moisés que vos deu o pão do Céu; meu Pai é 
que vos dá o verdadeiro pão do Céu. 33O pão de Deus 
é o que desce do Céu para dar a vida ao mundo». 
34Disseram-Lhe eles: «Senhor, dá-nos sempre desse 
pão». 35Jesus respondeu-lhes: «Eu sou o pão da vida: 
quem vem a Mim nunca mais terá fome, quem acredita 
em Mim nunca mais terá sede». 

 
Palavra do Senhor. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, 

para que se renovem e anunciem Jesus Cristo, 
como fonte de luz e santidade, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, 
       para que trabalhem não tanto pela comida  
             que perece, 
      mas pelo alimento que dura até à vida eterna, 
      oremos, irmãos. 
 
3 – Pelos homens e mulheres que não são respeitados 
            na sua fé, consciência e liberdade, 
      para que Deus os livre das mãos dos seus      
            perseguidores, 
      oremos, irmãos. 
 
4 –  Pelos cristãos que se uniram em matrimónio, 

para que manifestem, no seu modo de viver, 
o mistério do amor de Cristo pela Igreja, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Pelos membros da nossa assembleia, 

para que os benefícios oferecidos pela bondade        
      de Deus 
nos levem a amá-l’O com todo o nosso coração, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 06 – Transfiguração do Senhor; 
Dia 07 – SS. Sisto II (Papa) e      
              Companheiros (Mártires); 
           – S. Caetano (Presbítero) 
Dia 08 – S. Domingos (Presbítero); 
Dia 09 – S. Teresa Benedita da Cruz       
                   (Virgem e Mártir. Padroeira da Europa); 
Dia 10 – S. Lourenço (Diácono e Mártir); 
Dia 11 – S. Clara (Virgem). 
____________________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Países e Cidades) 

 
Europa: 
 

–  Espanha:  S. Tiago (de Compostela); 
 

S. Domingos; S. Fernando, Rei; 
S.Francisco Xavier; S. Inácio de Loiola; 
S. Vicente; S. Teresa de Ávila;  
N.ª Senhora da Imaculada Conceição. 

–  Finlândia:  S. Eurico da Suécia; 
                       S.Henrique de Upsália. 
____________________________________________ 

Sentados ao pé das 
panelas de carne 

 
As murmurações do Povo de Israel 

descritas no Êxodo são, na maior parte das 
vezes, reveladoras do tom ridículo com que 
facilmente o ser humano se resigna.      

Partindo da história do cativeiro no 
Egipto, sabemos que a escravidão imposta 
ao Povo de Israel jamais estaria revestida 
de uma vida aprazível e facilitada. A reforçar 
o que se diz, o próprio Senhor indica a 
Moisés que o envia a salvar o Seu povo 
porque ouviu o clamor e o sofrimento deste 
mesmo povo. Deste modo, tal como se 
pode deduzir da experiência de escravidão 
do Povo de Israel, como em todos os casos 
de escravidão, não existem respeitos e 
critérios para quem está a usar da tirania e 
da exploração.  

A exploração da condição de escravos 
leva-nos a compreender a ridícula 
expressão de saudosismo e nostalgia do 
povo no meio do deserto. Referir-se às 
panelas com carne e à fartura de pão num 
contexto de escravidão poderá reflectir o 
rápido esquecimento que este mesmo povo 
faz dos sofrimentos vividos. Por outro lado, 
e como sinal indicativo mais profundo, este 
povo prefere estar sentado como escravo 
junto às panelas do que assumir o desafio 
da confiança no poder e na bondade de 
Deus.  

A experiência da escravidão tem estes 
mesmos dinamismos, em que os prazeres 
mais débeis e mais primários são condição 
de eleição, e onde a esmola do tirano é 
superior à confiança de quem salva.  

Deste modo, podemos ver como este 
relato do Êxodo é também indicativo das 
realidades presentes. Vivemos num mundo 
em que se prefere a pobreza, a indignidade 
e a mediocridade pelos facilitismos e pelo 
hedonismo que daqui se alcança. Uma vida 
de desafios, de confiança e de exigência é, 
nos dias de hoje, uma realidade que 
assusta.  

O mesmo acontece com os próprios 
cristãos, que muitas vezes se resumem a 
uma prática cristã aceitável e de acordo 
com o “socialmente normal”, distanciando-      
-se dos desafios do deserto e da entrega 
mais ousada à vontade redentora de Deus. 
____________________________________________
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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A Obra de Deus 
consiste em acreditar 

 
No Evangelho de hoje é nítida a 

diferença de conceitos e de linguagem 
usada por Jesus e a multidão. Para a 
multidão, a grande referência que tinham 
era a satisfação das necessidades mais 
primárias, não só porque Jesus lhes tinha 
saciado a fome, mas também porque o 
grande milagre que conheciam era o pão 
que Moisés lhes tinha dado no deserto. A 
partir destas referências é compreensível o 
motivo que a leva a seguir Jesus, bem como 
os pontos basilares da fé que sustentava.     

Ainda que este assunto pareça fácil, 
certo é que a mudança de conceitos, 
referências e paradigmas são o grande 
desafio neste concreto episódio da vida de 
Jesus. Passar de uma fé baseada em 
necessidades primárias, a uma fé que se 
sustente no acto de crer, de acreditar e de 
confiar, é um caminho exigente e com 
insucessos esperados. No entanto, a partir 
do momento em que a multidão toma 
consciência do incomparável milagre 
referido por Jesus, então aí já não deseja 
mais nada senão “esse” pão referido pelo 
Senhor.  

Nos tempos que vivemos, nomeada-
mente nas nossas comunidades cristãs, 
corremos o risco de perder a noção da 
novidade e do milagre que acontece em 
cada Eucaristia. A experiência que um 
cristão pode fazer de não ter a sua vida 
saciada pode prender-se fortemente com a 
compreensão e a vivência que tem do 
acontecimento do Sacrifício de Cristo.  

A Missa é este mesmo lugar dos 
milagres que os homens de hoje procuram, 
e é também nesta presença de Jesus no 
meio de nós que, com maior intensidade, 
podemos demonstrar, experimentar e 
acreditar n’Aquele que Deus nos enviou. 
____________________________________________ 

 Os Papas 

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

 
“Clemente X” 
(1670  –  1676) 

 
Regulou diversas questões relativas às 

missões, sobretudo as do Oriente. 
Conseguiu impedir que o padre António 
Vieira fosse perseguido pelo Santo Ofício, 
ao conceder-lhe um breve que o ilibava da 
jurisdição da Inquisição portuguesa. 
 

“A lembrança é para o seu livro de 
orações. S. Teresa recorda a reformadora 
da Ordem do Carmelo e a fundadora de 
muitos mosteiros em Espanha e D. Sílvia 
trabalha e gasta as suas forças na reforma 
dos costumes e extinção dos vícios nos 
povos, levando-os a Deus e fundando 
grandes Obras de beneficência espirituais e 
temporais. Que nobre Missão lhe confiou 
N.S. e como a boa Amiga o soube 
compreender! 

(Continua...) 
____________________________________________ 

És insubstituível  (58) 
 

Há dois tipos de sabedoria: a inferior e a 
superior. A sabedoria inferior tem que ver 
com o quanto uma pessoa sabe, e a 
superior com o quanto ela tem consciência 
de que não sabe. 

Escolhe, tem e vive a sabedoria 
superior. Sê um eterno aprendiz na escola 
da vida. A sabedoria superior tolera, a 
inferior julga; a superior alivia, a inferior 
culpa; a superior perdoa, a inferior condena. 

Tem a sabedoria superior.  
____________________________________________ 

Oração da Igreja 
Intenções 

 

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

Universal:  
– As famílias, um tesouro. 
 

Para que as grandes escolhas 
económicas e políticas protejam a família 
como um tesouro da humanidade. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
Maná 
      O “maná” era o pão do céu que Deus 
dava cada manhã ao povo no deserto. O 
seu nome provinha da expressão hebraica: 
Man-hú (que é isto?). Consistia numas 
segregações brancas (do tamanho de uma 
lentilha) do tronco do  tamargueira: “tamarix 
mannifera”. Moem-se fácilmente e, com a 
sua farinha, fazem-se pequenas tortas 
doces. 

Apesar da idealização deste alimento  
do deserto, os israelitas protestaram em 
repetidas ocasiões: ansiavam pelas panelas 
com carne e verduras que consumiam no 
Egipto. 
____________________________________________ 

Jornal do Leitor:  o teu jornal 

“Inocêncio XI” 
(1676  –  1689) 

 

O pontificado de Inocêncio XI assinala o 
início de uma dura luta contra o absolutismo 
francês e Luís XIV. 

Foi baptizado com o nome de Benedetto 
Odescalchi, mas viria a ficar conhecido para 
a posteridade como Inocêncio XI (19-05-
1611 – 12-08-1689). Descendente de 
famílias influentes e nobres, nasceu em 
Como, província da região italiana de 
Lombardia. Ali foi educado pelos jesuítas, 
tendo, após a morte de seu pai e mãe, 
viajado para Roma e Nápoles, onde estudou 
jurisprudência. 

Em 1645, o Papa Inocêncio X designou-
-o cardeal-diácono de Santa Cosma e 
Damiano e, mais tarde, cardeal-sacerdote. 
Mas já antes Urbano VIII o havia nomeado, 
sucessivamente, protonotário apostólico 
(título honorífico concedido pelo Papa a 
alguns sacerdotes), presidente da Câmara 
Apostólica, comissário na província italiana 
de Ancona, administrador de Macerata e 
governador de Picena. 

(Continua...) 
____________________________________________ 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 
 
(...continuação) 
 

Na carta de 21 de Julho de 1924, repete 
a caracterização da vida espiritual de          
D. Sílvia, nas vertentes da oração e do 
apostolado: 

“Antecipo as felicitações pelos seus 
anos, para não lhe chegarem retardadas, 
visto a sua vida de actividade e de 
sacerdotisa principalmente na hora 
presente. (...)” 

“Como tem grande atractivo pelas flores, 
aqui mesmo neste papelinho incluo um 
raminho composto de flores do jardim do 
Esposo das almas puras como a da boa       
D. Sílvia, fervorosíssima apóstola de Jesus 
no Sacramento do seu amor, que nem um 
só dia do ano deixa de receber o Divino 
hóspede, nem O acompanhar ao Jardim das 
Oliveiras e ao Calvário,  e Jesus encontra-a 
sempre fiel  em todos os passos da sua vida 
mortal. Mas como o seu amor à cruz vai 
sempre subindo, subindo,  e para que a 
abundância corra sempre, vai o Anjo 
Custódio depôr junto do trono do Cordeiro 
Imaculado as flores espirituais de que fala o 
ramalhete acima, (...)” 
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