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LAMENTAR-SE

Façam como o Papa Francisco: ele colocou na porta do seu 
gabinete uma espécie de sinal de trânsito, uma placa, onde 
se diz: “É proibido lamentar-se”. O sinal informa que esta 
proibição “é a regra número 1, para a saúde e o bem-estar” e 
avisa que “os transgressores sujeitam-se a síndrome de 
vitimização, com consequente diminuição do humor e 
capacidade para resolver problemas”. 

As visitas ao Papa são ainda avisadas, logo à entrada do 
apartamento, que “a medida da sanção duplica quando o 
desrespeito por esta regra é cometido na presença de 
crianças”. E seguem-se outros conselhos sábios: “Para se 
tornar no melhor de si deve concentrar-se nas suas 
potencialidades e não nos seus limites”. Em seguida, indica o 
caminho concreto: “Páre de se lamentar e comece a agir, 
faça alguma coisinha para mudar e tornar melhor a sua 
vida”.



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

… mesmo em “tempo de férias” há missa: 

Todos os sábados às 19:00 horas no Candal 

Todos os domingos às 9:30 horas em Santa 

Marinha e às 11:00 horas no Candal 

Há missa vespertina (2.ª feira - dia 14 - às 19 

horas) no Candal, da Assunção de Nossa Senhora 

Há missa no dia 15 às 9:30 horas em Santa 

Marinha e às 11:00 horas no Candal 

Não há missa às segundas-feiras 

Só não há missa à semana dias: 9, 10 e 11 + 

16, 17 e 18 

…EM AGOSTO …

6 21:30 horas Reunião co Conselho Pastoral Paroquial de Santa Marinha

7 21:30 horas Reunião co Conselho Pastoral Paroquial do Candal

9 6:00 horas Saída para a Peregrinação Diocesana e para Évora

9 19:00 horas Não há celebração da Missa

…EM SETEMBRO …


