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Dez maneiras de criar 

um delinquente 

 
1-º -  Comece, na infância, a dar ao seu filho 
tudo o que ele quiser. Assim, quando ele 
crescer ele acreditará que o mundo tem 
obrigação de lhe dar tudo o que deseja; 
 
2.º - Quando ele disser nomes feios, ache 
graça. Isso o fará considerar-se interessan-
te; 
 
3.º - Nunca lhe dê orientação religiosa. 
Espere até que ele chegue aos 18 anos, 
para que ele decida por si mesmo se quer 
acreditar em Deus; 
 
4.º - Apanhe tudo o que ele deixar no chão 
ou fora do sítio: livros, sapatos, roupas, 
etc... Faça-lhe tudo, para que ele aprenda a 
empurrar para os outros todas as responsa-
bilidades; 
 
5.º -  Discuta com frequência na presença 
dele.  Assim, não ficará muito chocado 
quando o lar se desfizer mais tarde; 
 
6.º - Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. 
Nunca deixe que ele ganhe o seu próprio 
dinheiro. Afinal, porque terá ele que passar 
pelas mesmas dificuldades que você 
passou? 
 
7.º - Satisfaça todos os seu desejos de 
comida, bebida, conforto. Negar pode 
acarretar frustrações prejudiciais, tornar o 
menino frustrado.; 
 
8.º - Tome o partido dele contra vizinhos, 
professores, familiares ou policiais. (Todos 
têm má vontade com o seu filho, mas a 
culpa nunca é do menino.); 

9.º - Depois, quando ele se meter em 
alguma encrenca, dê esta desculpa: “Nunca 
consegui dominá-lo”; 
 
10.º - Prepare-se para uma vida de des-
gostos. É o seu merecido destino.” 
 
              (Fonte: Departamento da Polícia de Houston, 
                                                              Texas, E.U.A.) 

____________________________________________ 

És insubstituível  (21) 
 

Talvez fosse melhor desistir e confor-
mar-te com a derrota. Mas tu eras o ser 
mais teimoso do mundo, a tua garra era 
incrível. Por isso nunca admitiste recuar. A 
palavra “desistir” não fazia parte do teu 
dicionário genético. Porquê? Porque, se 
perdesses essa corrida, perderias o maior 
prémio da História. Qual? 

 

       (Continua no Jornal 472 publicação (22) 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

O vinho dos banquetes 
 

Em todos os banquetes do tempo de 
Jesus se bebia vinho. O grau do vinho 
comum era atenuado com água quente a 
que se acrescentava um pouco de mostarda 
em pó. Quando queriam vinho doce, 
acrescentavam duas colheres de mel. O 
melhor vinho era o “vinho defumado”, que 
se obtinha amadurecendo com fumo os 
cachos altos das videiras. 

A vinha 
 

Era a cultura mais apreciada da Terra 
Prometida. O vinho complementava as 
calorias de uma dieta insuficiente. 
Desinfectava as feridas. Estava presente 
em todas as festas e banquetes. Chegou a 
simbolizar a alegria pela chegada do 
Messias. 
____________________________________________ 
 
 

 
 
 

 

De Parabéns... 
 

De parabéns pelo seu aniversário 
natalício, esta semana a Leitora Luisa 
Abreu, da Paróquia de Figueiró, amanhã, 
segunda-feira, dia 25 de Setembro e a 
Leitora Joana Gomes, da Paróquia de Eiriz, 
no sábado, dia 30 de Setembro. 

O Jornal do Leitor associa-se às vossas 
festas e deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
(Defeitos de caráter) 

 

Não será a insegurança vaidosa e 
mediocre que nos leva a erguer muralhas, 
sejam elas de riqueza e poder ou de 
violência e impunidade? 

(Homilia do Sr. Arcebispo no Te Deum. 25-05-2011.) 

____________________________________________ 

Contacta-nos para: 
                       jornal.leitor@portugalmail.pt 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

O Francisquinho vai à Catequese e o 
senhor Padre pergunta-lhe: 

– Francisquinho, na tua opinião, porque 
é que devemos amar o próximo? 

– Ah, não sei... talvez porque os outros 
estão demasiado longe?... 
____________________________________________ 

A Fechar:  (Sorriso) 

 

Um sorriso é a mais curta distância 
entre duas pessoas. 

                                                    (Victor Borge) 

___________________________________________ 
Boa leitura, e até para a semana 

XXV Domingo Comum 
 

 A nossa lógica de comportamento é 
muito diversa da de Deus. Geralmente, nós 
comportamo-nos para com Deus como um 
servo para com o patrão.  

Observamos os mandamentos e 
preceitos como uma tremenda obrigação 
imposta pelo Senhor e não como uma 
ocasião para desfrutar da alegria e 
felicidade que Ele nos proporciona.  

Depois, como mais antigos na 
comunidade, por vezes sentimo-nos seus 
donos e não trabalhamos nem deixamos os 
outros fazê-lo. Pretendemos influenciar a 
vida de todo o grupo, não permitindo a 
tomada de iniciativas pelos que chegaram 
depois de nós. 

A liturgia da Palavra de hoje interpela-             
-nos sobre esta realidade e convida-nos a 
pedirmos perdão ao Senhor, a fim de 
corrigirmos a nossa lógica humana pelo Seu 
critério divino. 

O Senhor convida-nos e nós queremos 
ir com muita alegria à Santa Missa. Lá, Ele 
vai dirigir-nos a Sua Palavra e unir-se a nós 
na Sagrada Comunhão.  

Pede-nos para darmos testemunho 
d’Ele no mundo pois continua a haver 
pessoas que ainda não O conhecem nem O 
amam. 

Escutando-O, vivendo com Ele e 
cumprindo a Sua vontade, seremos felizes. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 55, 6-9) 

 
Monição: 

 
Deus, na Sua infinita misericórdia, perdoa sempre 

aos pecadores, arrependidos das suas faltas. 

  
Leitura: 

 
Leitura do Livro de Isaías 

 
6Procurai o Senhor, enquanto se 

pode encontrar, invocai-O, enquanto está 
perto. 7Deixe o ímpio o seu caminho e o 
homem perverso os seus pensamentos. 
Converta-se ao Senhor, que terá compai- 
 

 
 
 
 

xão dele, ao nosso Deus, que é generoso 
em perdoar. 8Porque os meus 
pensamentos não são os vossos, nem os 
vossos caminhos são os meus – oráculo 
do Senhor –. 9Tanto quanto o céu está 
acima da terra, assim os meus caminhos 
estão acima dos vossos e acima dos 
vossos estão os meus pensamentos. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 

 
O texto tem uma nítida estrutura de ritmo 

binário que importa ressaltar. Tomemos a última 
frase, mais longa. Há aqui uma palavra 
subentendida que importa fazer perceber: 
“pensamentos”. «Tanto quanto o céu está acima 
da terra // assim os meus caminhos estão acima 
dos vossos / e acima dos vossos (“pensamen-
tos”) estão os meus pensamentos».  

Destaca a expressão: “oráculo do Senhor”. 
Isola uma ou outra palavra que notes mais 

difícil de pronunciar e exercita-a convenien-
temente. 
 

Comentário: 

  
Este belo texto da parte final do 

Dêutero-Isaías encerra um impressionante 
convite à conversão e à confiança na 
misericórdia e no perdão de Deus. O 
regresso dos exilados à sua pátria não é o 
mais importante, mas sim o regresso a 
Deus. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 144 (145), 2-3.8-9.17-18 

 
  

Monição: 
 

Com a recitação deste salmo celebramos a 
bondade e a justiça de Deus nosso Pai, o que faz 
aumentar em nós o sentimento de confiança. 

 
Refrão: 

 
O SENHOR ESTÁ PERTO DE QUANTOS O INVOCAM 

  
Quero bendizer-Vos, dia após dia, 
e louvar o Vosso nome para sempre. 
Grande é o Senhor e digno de todo o louvor, 
insondável é a sua grandeza. 
  
 
 
 
 

 
 

O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. 
  
O Senhor é justo em todos os seus caminhos 
e perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor está perto de quantos O invocam, 
de quantos O invocam em verdade. 
__________________________________________ 

2.ª Leitura (Fp 1, 20c-24.27a) 
 

Monição: 
 

São Paulo ensina que em qualquer situação da 
vida o que especialmente importa para o cristão é viver 
em concordância com Jesus Cristo. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Filipenses 
 

Irmãos: 20cCristo será glorificado no 
meu corpo, quer eu viva quer eu morra. 
21Porque, para mim, viver é Cristo e 
morrer é lucro. 22Mas, se viver neste 
corpo mortal é útil para o meu trabalho, 
não sei o que escolher. 23Sinto-me 
constrangido por este dilema: desejaria 
partir e estar com Cristo, que seria muito 
melhor; 24mas é mais necessário para 
vós que eu permaneça neste corpo 
mortal. 27aProcurai somente viver de 
maneira digna do Evangelho de Cristo. 

 
Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor:  Este texto é um testemunho pessoal 
do Apóstolo, carregado de emoção.       

Descobrirás como articulá-lo com pausas e 
respirações.   

Articula bem: Cristo, glorificado, corpo 
mortal, constrangido.  

E nunca deixes cair o tom de voz no fim das 
frases. 

 
Comentário: 
 

São  Paulo, ao escrever estas palavras 
está preso, mas não é possível determinar 
com certeza onde se encontra prisioneiro;  a 

opinião  mais  corrente  a  favor  da primeira 

 
 
 
 
 
 
Comentário: 
  
 

Escala da Semana  –   Leitores  – 24 de Setembro   –   XXV Domingo Comum  (Ano A) 
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prisão romana (pelos anos 60-62) tem vindo 
a perder adeptos a favor de uma provável 
prisão em Éfeso (pelos anos 54-57), durante 
a sua longa estadia nesta cidade por 
ocasião da terceira viagem.  

Ele fala como quem corre um perigo real 
de ser condenado à morte, e exprime uma 
total disponibilidade para o que venha a 
suceder-lhe, com a segurança de que em 
qualquer das alternativas «Cristo será 
glorificado» (v. 20), e declara: «não sei o 
que escolher» (v.22), se «permanecer neste 
corpo mortal» (v. 24), se «partir e estar com 
Cristo» (v. 23), o que aconteceria logo após 
a morte. Mas pende para aquilo que «é 
mais necessário» (v. 23) para os seus fiéis.          

Em qualquer dos casos, a sua vida não 
tem outro sentido que não seja Cristo e 
viver nele: «Para mim, viver é Cristo» (v. 
21). Este desejo de morrer para estar com 
Cristo é uma característica dos santos, 
poeticamente expressa por Santa Teresa de 
Jesus: «Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida 
espero, que muero porque no muero» 
(Poesia 2).  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(cf Act 16, 14b) 
 

Monição:  
 

A abertura do nosso coração à mensagem do 
Evangelho supõe compararmos os nossos juízos e 
caminhos com o critério de Deus. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA!  
 

Abri, Senhor, os nossos corações, 
para aceitarmos a palavra do vosso Filho. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 20, 1-16a) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a 

seguinte parábola: 1«O reino dos Céus pode comparar-
se a um proprietário, que saiu muito cedo a contratar 
trabalhadores para a sua vinha. 2Ajustou com eles um 
denário por dia e mandou-os para a sua vinha. 3Saiu a 
meia manhã, viu outros que estavam na praça ociosos 
e disse-lhes: 4‘Ide vós também para a minha vinha e 
dar-vos-ei o que for justo’. 5E eles foram. Voltou a sair, 
por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde, e fez 
o mesmo. 6Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda 
outros que estavam parados e disse-lhes: ‘Porque 
ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’ 7Eles 
responderam-lhe: ‘Ninguém nos contratou’. Ele disse-
lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha’. 8Ao 
anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: «Chama 
os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar 
pelos últimos e a acabar nos primeiros’. 9Vieram os do 
entardecer e receberam um denário cada um. 
10Quando vieram os primeiros, julgaram que iam 
receber mais, mas receberam também um denário 
cada um. 11Depois de o terem recebido, começaram a 
murmurar contra o proprietário, dizendo: 12‘Estes 
últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a mesma  
 
 
 
    
  

 
 

paga que a nós, que suportámos o peso do dia e o 
calor’. 13Mas o proprietário respondeu a um deles: 
‘Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que 
ajustaste comigo? 14Leva o que é teu e segue o teu 
caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. 
15Não me será permitido fazer o que quero do que é 
meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou 
bom?’ 16aAssim, os últimos serão os primeiros e os 
primeiros serão os últimos». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

A lição central da parábola situa-nos 
para além de critérios humanos de estrita 
justiça e parece consistir em mostrar o 
primado da graça de Deus, que vai para 
além do estritamente devido; a graça é isso 
mesmo, é dom gratuito. A todos Deus 
chama ao seu Reino, não tendo maior 
importância o ter sido chamado primeiro 
(como foi o caso de Israel). Ninguém tem o 
direito de ver com maus olhos que Deus 
seja bom e cheio de misericórdia (v. 15).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 – Para que a palavra de Deus ilumine a santa Igreja, 
e em todas as horas da tarde e da manhã, 
haja quem trabalhe na vinha do Senhor, 
oremos, irmãos. 

 

2– Para que os responsáveis pela economia mundial 
não se fechem às necessidades de ninguém, 
mas defendam os direitos dos mais pobres. 
oremos, irmãos. 

 

3 – Para que os desempregados encontrem emprego, 
os operários estabilidade  
e os trabalhadores do campo colheitas abundantes, 
oremos, irmãos. 
 

4 – Para que as nossas aldeias, vilas e cidades, 
sejam lugares de convivência e amizade, 
onde se invoque o Senhor e haja paz,  
oremos, irmãos. 

 

5 – Para  que os membros da nossa assembleia       
     dominical 
sintam gosto em trabalhar ao serviço do Evangelho 
e encham os corações dos seus valores, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 26 – S. Cosme e S. Damião (Mártires); 

Dia 27 – S. Vicente de Paulo (Presbítero); 

Dia 28 – S. Venceslau (Mártir),SS. Lourenço      
              Ruíz e Companheiros (Mártires); 

Dia 29 – S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael       
                                 (Arcanjos.)  
Dia 30 – S. Jerónimo (Presbítero e Doutor da         

                                                                            Igreja); 
____________________________________________ 

 

“Porque ficais aqui todo o dia 
sem trabalhar? Ide vós também 

para a minha vinha.” 

                                                                   (Mt 20, 6.7) 

 
 
 
 

 
 
 

  

A lógica de Deus  

(não é a nossa) 
 

Ao ouvirmos o Evangelho deste 
domingo somos capazes de pensar que 
aquele proprietário terá cometido uma 
tremenda injustiça, por pagar aos operários 
da última hora igual salário aos que 
trabalharam o dia todo. 

Acontece que nossa lógica de 
pensamento baseia-se em determinados 
princípios que não são respeitados na 
parábola que ouvimos. Mas é nesta óptica 
provocatória e contrária à lógica da conduta 
do patrão que está o cerne doutrinal desta 
narração. 

Aqui, Jesus quer denunciar, de uma 
forma dura, a religião dos “méritos”, 
ensinada pelos guias espirituais israelitas. O 
povo, doutrinado pela classe sacerdotal, 
havia-se esquecido de Deus, que é bom, 
que é pai, que é amigo, que é fiel, 
anunciado pelos profetas, e substituiu-O por 
um Deus distante, legislador e juiz 
implacável. 

Os fariseus sentiam-se seguros porque 
“trabalhavam muito”, observavam escrupu-
losamente as prescrições da lei, toda a sua 
acção de fidelidade era registada como 
“mérito” que passaria a constar do registo 
do céu, para ser exigida a Deus no 
momento oportuno. 

Ora, Deus não se cansa de ir ao 
encontro do homem, mesmo quando este 
se esquiva a todos os encontros, mas não 
retribui pelos méritos de cada um. Se 
aceitamos a obrigação de observar 
mandamentos e preceitos, que aos nossos 
olhos parecem não ter explicação, para 
sermos privilegiados pelo chamamento de 
Deus, estamos enganados. A única 
recompensa, na verdade, reside na 
fidelidade ao Senhor. Todas as hesitações 
em seguir os Seus caminhos são ocasiões 
perdidas para se ser feliz, para usufruir 
primeiro e mais tempo os dons de Deus. 

A reacção que atribuímos aos operários 
da parábola reproduz a nossa oposição 
diante da bondade e da generosidade de 
Deus. Quem ainda trabalha para ganhar um 
prémio, acredita num deus pagão, 
comerciante, contabilista ou justiceiro, mas 
não no Deus de Jesus Cristo. 

O senhor da parábola está preocupado 
em que não falte o trabalho a ninguém. 
Então, como é que nas nossas 
comunidades ainda pode haver pessoas 
que se comportam como simples especta-
dores? Não podem ser apenas alguns a 
empenhar-se em certos ministérios. O 
Senhor da vinha está à espera que cada um  
 

 

   Pág. 2                                                                                   XXV Domingo Comum   –    (Ano A)                                                 24-09-2017     –     N.º  471 

 
 

de nós se interrogue sobre a tarefa que 
deve desempenhar na comunidade e que 
deixe de estar ocioso. 

E isto exige uma mudança radical no 
nosso modo de pensar. 
____________________________________________ 

Mudança radical  

(no modo de pensar) 
 

Não será que muitos de nós, cristãos, 
nos consideramos “justos” mediante a rotina 
das nossas práticas religiosas? Não 
podemos merecer nada diante de Deus, só 
podemos receber dons e agradecer. Por 
que não ficarmos felizes se um dia alguém, 
mesmo que tenha errado por completo na 
vida, venha a receber de Deus o dom da 
salvação? 

Isto leva-nos a reflectir sobre a nossa 
atitude na comunidade onde estamos 
inseridos. Nela não devemos exigir mais por 
termos sido os primeiros a chegar. Não 
devemos nem podemos sentir-nos os 
privilegiados por nos termos convertido 
primeiro a Cristo. Não nos queiramos impor 
aos demais porque chegamos antes, não 
permitindo que todos concorram para tomar 
novas iniciativas que visem o bem comum. 
Muitas vezes há quem não trabalhe nem 
deixe trabalhar os outros.  

A grande alegria de todos deverá ser o 
encontro com Jesus Cristo. 
____________________________________________ 

A grande alegria 

(é o encontro com Cristo) 
 

São Paulo, como ouvimos na Segunda 
Leitura, sente-se comovido pelo apreço e 
amizade demonstrados pelos cristãos de 
Filipos e revela as suas sensações mais 
interiores e mais afectuosas. Ele que havia 
trabalhado muitos anos pela causa do 
Evangelho, que tinha aguentado sofrimen-
tos e contrariedades sente-se, agora que 
está preso, bastante cansado e começa a 
pensar no seu encontro definitivo com 
Cristo.  

Nesta altura afirma que seria melhor 
para ele morrer, mas sente que a causa do 
Evangelho ainda precisa dele. Então, num 
gesto de generosidade, declara-se pronto a 
adiar o seu encontro com Cristo, a fim de 
continuar a servir os irmãos e afirma que 
para ele «viver é Cristo, e morrer um lucro». 
O seu prémio era a própria alegria de ter 
encontrado Cristo. 

E assim é de facto: nos trabalhos ou nas 
contrariedades, nos momentos de euforia e 
entusiasmo, na vida ou na morte, o que 
essencialmente  importa  para  o  cristão  é,  
 
 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, Tu passas ao nosso lado 
e convidas-nos a trabalhar 
na vinha do mundo. 

Obrigado pela oportunidade 
de construir um mundo melhor 
onde habite a justiça e a paz. 

Senhor, Tu convidas-nos 
a ser responsáveis. 

Que nunca nos cansemos  
de cumprir com o nosso dever 
e o nosso trabalho. 

Que realizemos as nossas tarefas 
sem pressas e sem nos deixarmos 
levar por caprichos. 

Senhor, que no fim 
de cada dia da nossa vida 
possamos receber a recompensa 
pelo trabalho bem feito. 

 

Convidados a trabalhar 
(na vinha do Senhor) 

 
A vinha era uma das culturas essenciais 

da Palestina que Jesus conheceu. Foi tão 
importante que passou a ser considerada 
como símbolo religioso do povo de Israel.  
Deus é o vinhateiro que trata carinhosa-
mente da sua vinha; espera que dê bons 
frutos; ergue uma vedação para a proteger; 
constrói uma torre para a vigiar... Jesus de 
Nazaré utilizou frequentemente esta 
imagem. 

Na parábola de hoje, o amo da vinha é 
Deus que convida a humanidade a trabalhar 
pelo bem e pela paz. Todos estamos 
convidados a construir um mundo mais 
justo. Os trabalhadores vão-se incorporando 
sucessivamente. No fim do dia o amo da 
vinha pagou o mesmo a todos. Houve 
alguns que protestaram. Mas o dono 
manteve-se firme. Estava a ser justo com 
todos.  

Os primeiros cristãos conservaram esta 
parábola para nos ensinar que Deus oferece 
a sua salvação a quantos n’Ele acreditam 
pela fé... tanto o povo de Israel, que 
acreditava desde havia muito tempo, como 
aqueles que aderiam mais tarde.  
____________________________________________ 
 

A inconstância  
deita tudo a perder  

na medida em que não deixa 
germinar nenhuma semente. 

                                                           (Henri Amiel) 

 

é, pois, viver em conformidade com Jesus 
Cristo. 

Tal como São Paulo e tantos outros. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Inocêncio VI” 

(1352 - 1362) 
 

Nascido em Braísahmont (França) 
reorganizou o Estado Pontifício e reafirmou 
a sua autoridade em Roma, para onde 
enviou o cardeal  espanhol Albornoz (1354), 
com o objectivo de pacificar a cidade. 

 

“Urbano V” 

(1362 - 1370) 
 

Nascido em Grisac (França), este 
papado foi marcado pelo regresso pontificial 
a Roma, em 1367, uma mudança que foi 
preparada pelo cardeal Albornoz. Deu 
impulso ao restauro de monumentaos. 

 

“Gregório XI” 

(1370 - 1378) 
 

´´Ultimo Papa francês, conseguiu a paz 
entre Florença e Roma e assinou a paz com 
o povo romano. O seu pontificado ficou 
marcado pela acção pacificadora que teve 
na política e externa e interna. 

 

“Urbano VI” 

(1378 - 1389) 
 

Natural de Itália, foi o último Papa eleito 
não sendo cardeal. A sua eleição decorreu 
sobre pressões e ameaças e alguns dos 
cardeais acabaram por de separar do 
colégio cardinalíco. Assim sendo. Foi eleito 
um antipapa. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

     O amor e a alegria são os elementos 
básicos para conquistares amizades e a 
conservares. E são básicos, também, para a 
tua paz mental. Demonstra amor e alegria 
em todas as oportunidades, e descobre que 
a paz nasce dentro de ti. A felicidade não 
está em nada que esteja fora de ti. Busca-a 
dentro de ti mesmo, pois a Felicidade é 
Deus, e Deus mora dentro de ti. 
____________________________________________ 
 

Visita-nos em: www.paroquiascesf.com 
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