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TRAGÉDIA… 
SERÁ QUE SENTIMOS A DOR,  

O SOFRIMENTO DOS NOSSOS IRMÃOS?
Na passada semana dirigi-me “A todos os paroquianos do Candal e 
de Santa Marinha e a todos os homens e mulheres de boa 
vontade.” 

Fiz um apelo concreto, aproveitando a iniciativa lançada aos “Pais 
e Trabalhadores dos Centros Sociais do Candal e de Santa 
Marinha”. 

Sei que ainda não chegamos ao dia 6 de novembro (data estipulada 
como o último dia da campanha). 
No entanto, permiti que partilhe convosco: 

1. Uma família que perdeu tudo não merece a nossa ajuda? 
2. Não devemos estar próximos de uma família que 

“conhecemos”? 
3. Ouço: “não lhes vão faltar nada!” = engano. Falta-lhes tudo, 

porque tudo perderam, menos a vida e a esperança de 
começar de novo… 

4. Uma família como esta não merece ter a oportunidade de 
poder “comprar” e “decorar” a sua casa com o mínimo de 
“mimos” possível? 

5. São muitos a dar. Pergunto: não serão muitos a aproveitar 
para “arrumar a sua casa”? 

6. Dar dinheiro traz sempre dúvidas a quem dá. Mas, nós já 
provamos que somos Comunidades que sabemos como fazer. 
Lembram-se dos 2.000,00 € entregues à Fábrica da Igreja 
de Pedrogão Grande? Com eles foi assim: 

Pároco Candal <paroco@paroquiacandal.org.pt> 3/07 
para Julio, Bcc:Dom  

Bom dia, Rev.do Pe. Júlio  

Já fizemos a transferência na passada sexta-feira. 
Votos de bom trabalho e ao 
vosso dispor. 
Digam o que "precisam". 
Abraço fraterno. 

Anexo comprovativo.



PARÓQUIAS DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL E DE SANTA MARINHA 
VILA NOVA DE GAIA - DIOCESE DO PORTO

29 17:00 1.º encontro de formação da Bíblia Cripta Candal

11 20:30

1.º Jantar de angariação de fundos para o telhado da 
igreja de Santa Marinha  

 - inscrições na sacristia (até 80 pessoas) = 10 € 
Já está cheio… aguardem pelo próximo, s.f.f.

PIANO

12 17:00 1.º Encontro da Exortação Apostólica Cripta Candal

18
15:00 Festa do Acolhimento - 1.º ano de Catequese Igreja Candal

20:30 Magusto Paroquial Colégio

…EM OUTUBRO … E  NOVEMBRO…

No dia 1 de julho de 2017 às 15:26, Julio Santos <juliosantos.pedrogao@gmail.com> escreveu: 
Caro colega: 
Recebi a sua mensagem e ficamos sensibilizados, aceitamos a vossa ajuda. 
O Iban da conta da paroquia e PT50-004533324013526615280. 
O meu nº de telemóvel e 966395099. 
Obrigado 
Pe Julio 

No dia 27 de junho de 2017 às 10:18, Pároco Candal <paroco@paroquiacandal.org.pt> escreveu: 
Caro Pe. Júlio Santos 
As Comunidades Paroquiais a que preciso têm-vos no coração e nas nossas orações. 
Mas, também queremos partilhar do pouco que temos e somos. 
Queremos enviar 2.000,00 € (dois mil euros), para que o Rev.do Pe. Júlio o utilize como entender. 
Pode enviar-me o IBAN? 
Abraço fraterno. PAB. 

E com esta família? 
Será igual. Só nos falta ser generosos “em numerário”! Eles precisam de nós!

Não há nem ais nem uis… 
Há ação, garra, partilha, 
esperança… TODOS JUNTOS

mailto:juliosantos.pedrogao@gmail.com
mailto:paroco@paroquiacandal.org.pt
mailto:juliosantos.pedrogao@gmail.com
mailto:paroco@paroquiacandal.org.pt

