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ENSINAR AS CRIANÇAS
O mais belo do mundo são as crianças, flores que nascem no jardim das fa-

mílias. Elas vêm encher de alegria os pais que são generosos em colaborar com 
Deus na transmissão da vida. A Adão e Eva, o Senhor abençoou-os e disse-lhes: “ 
Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a”.

Deus abençoa com o cento por um, de que Jesus fala no Evangelho, os sacrifí-
cios  que os pais têm de fazer.

Apesar de todas as dificuldades nunca foi tão fácil criar os filhos. Basta pensar 
nas famílias há cinquenta anos e nas facilidades de hoje em alimentar os filhos, 
em cuidar a saúde, em pô-los a estudar. Vale a pena desmontar a mentalidade an-
tinatalista que se instalou na sociedade e na alma de muita gente. Deus continua 
a abençoar os casais generosos em aceitar os filhos, eles são o maior tesouro que 
podem ter neste mundo, vale a pena investir nesta riqueza, ter filhos, trabalhar para 
eles com entusiasmo, dar-lhes o que é melhor. E o melhor não são os brinquedos, 
os telemóveis de último modelo, o dinheiro e os bens materiais.

EDUCAR OS FILHOS
Educar os filhos, ajudá-los a crescer para a vida, a cultivar as qualidades hu-

manas que os levam a ser homens e mulheres alegres e felizes é a tarefa mais 
importante dos pais.

Dar-lhes um curso, pô-los a estudar para conseguir um bom trabalho no futuro 
é bom mas não é suficiente.

É preciso ajudá-los a crescer na verdadeira sabedoria que não se aprende nos 
bancos da escola mas ao colo da mãe e na catequese. O mais importante não é 
saber inglês e matemática mas o saber viver, que nos á dado por Deus. Desde pe-
queninos mães e pais têm de ensinar os seus filhos a conhecer Jesus a amá-Lo, a 
encontrar nEle o grande amigo que nunca falha e que nos ensina o caminho para 
ser feliz cá na terra e depois um dia, após a morte. É ele que dá sentido à nossa vida 
que nos ensina a fazer bem as nossas tarefas de cada dia, a saber ajudar os outros à 
nossa volta, a aproveitar os sofrimentos que a vida nos traz. A verdadeira educação 

Papa Francisco almoça
com 1500 pobres no Vaticano

Depois a oração do Ângelus no do-
mingo, 18 de novembro, o Papa Francis-
co  dirigiu-se à Sala Paulo VI, no Vatica-
no, onde almoçou com 1500 pobres no 
marco do Dia Mundial dos Pobres.

O Santo Padre   sentou-se a mesa 
principal, de onde dirigiu algumas pala-
vras aos presentes.

“Agradecemos a todos que prepara-
ram o almoço, aos que serviram. Agra-
decemos a todos que estamos aqui.

D. ARMANDO
ESTEVES DOMINGUES

NOMEADO BISPO AUXILIAR DO PORTO
Nasceu a 10 de marco de 1957, na paróquia   de 

Oleiros, no distrito de Castelo Branco.  É o oitavo 
de onze irmãos.

Após o exame da 4.a  , ruma a Viseu e ingres-
sa no Seminário Menor de S. José, em Fornos de 
Algodres. Concluiu, em junho de 1980, o Curso de 
Teologia   no Seminário Maior de Viseu.

 É ordenado   Presbítero a 03 de janeiro de 1982, 
na Sé Catedral de Viseu.

É nomeado pároco de S. Martinho das Moitas, Gafanhão e Covas do Rio e, em 
outubro de 1983, assume também a paroquialidade de Reriz, nos concelhos de S. Pedro 
do Sul e Castro Daire. 

A 2 de setembro de 1984, frequenta o Curso de Capelães Militares e, fica como 
Capelão Militar na Forca Aérea Portuguesa 

A 17 de setembro de 1989 é Pároco “in solidum” de Torredeita, Boaldeia e Farmi-
nhão do Arciprestado de Viseu . 

Em novembro de 2004, é nomeado Ecónomo Diocesano até julho de 2015. 
Em setembro de 2006, é Pároco “in solidum” da Paróquia de S. Salvador e do Vi-

cariato de Nossa Senhora do Viso, onde se veio a construir o Centro Pastoral de Nossa 
Senhora do Viso, com um novo templo e demais estruturas pastorais. 

Desde 20 de julho de 2015 até ao momento, é Vigário Geral da Diocese de Viseu. 
Muitos parabéns e que o Senhor o encha de graças nesta nova missão.

Belém - Igreja do Leite

Que Deus abençoe cada um de nós, nossos corações, nossas intenções e nos ajude a seguir em 
frente. Bom almoço!”.

No cardápio, foi servido lasanha, um prato de frango com purê de batatas e como sobremesa o 
tradicional tiramisu. Jovens da banda do Santuário de Pompeia animaram o almoço.

O Dia Mundial dos Pobres, ressaltou, “quer ser um sinal de esperança e um estímulo para nos 
convertermos em instrumentos de misericórdia no tecido social”.

Boas Festas
Desejamos a todos

os leitores um Santo Natal
cheio de alegrias e graças
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Rir! Ainda é o melhor!!

Uma senhora no médico
- Ó senhor doutor, estou a sentir-me 

tão feia e tão gorda...
O que é que eu tenho?
- Tem razão...

Um polícia manda parar um carro...
- Álcool, armas, droga...
- Não, obrigado, já tenho tudo.

A avó é demais...
- Avó, que fazes há tanto tempo de pé na cozinha, em 

frente ao armário?
- O médico mandou-me ter atenção ao açúcar... Até 

agora, o pacote ainda não se mexeu...

Nazaré - Igreja da Anunciação

começa ao colo da mãe, com as pequenas lições da cada dia dadas com carinho, 
ensinando os filhos pequenos a rezar com simplicidade e confiança.

Ensinando-os a ir à igreja, a estar com respeito, a benzer-se, a ajoelhar com 
piedade. 

Está em mandá-los à catequese, acompanhando o que vão aprendendo, em ir 
com eles à missa, ensinando-os a estar com atenção e a rezar com fé a Jesus que 
ali se encontra.

A verdadeira educação leva a viver à maneira de Jesus nos vários momentos 
do dia, a saber trabalhar, a estudar com empenho a ajudar os irmãos e os colegas, 
a colaborar nas tarefas familiares.

Aprendendo a viver as virtudes humanas da bondade, do serviço aos outros, da 
sinceridade, do optimismo, da alegria, do domínio de si próprio.

PROBLEMAS DA JUVENTUDE
Vemos muitas vezes desgraças entre os jovens à nossa volta: droga, álcool, 

divertimentos indígnos, casamentos fracassados. O problema começa nos pais que 
não se preocupam em educar as crianças. 

Que não souberam ajudar os filhos, que não os ensinaram a amar a Deus. Ás 
vezes acordam tarde e já não conseguem evitar os males ou remediá-los. Os pais 
espertos aprendem também com os erros dos outros. Ao ver as barbas dos vizinhos 
a arder põem as suas de molho. Vale a pena trabalhar para educar bem os filhos. 
Os pais são sempre os primeiros a ganhar.

Os pais descuidados acabam por receber o castigo já neste mundo. Filhos que 
maltratam os pais, que os abandonam, que os envergonham com os seus crimes. 
Jesus faz-se menino, veio viver a nossa vida humana, veio ensinar as crianças a 
serem como Ele, a crescer como Ele em idade, em sabedoria e em graça diante de 
Deus e dos homens.

Que os pais saibam olhar para Ele e ensinar os seus filhos desde pequenos a ser 
seus amigos e a parecer-se com Ele.

Boas Festas
C. Ferreira

BODAS DE OURO DE CASADOS

Fazem 50 anos de casados em 2019:

5 de Janeiro - António Cunha Almeida e Helena Chaves César, de Fundões.
8 de Março - Manuel Martins e Maria Aurora de Andrade, na Freixiosa.
22 de Março - José Amaral Viegas e Maria Aurora Cunha Martins, na Amé-

rica.
26 de Abril - Laurentino da Silva Rolo e Maria de Lurdes Andrade, em 

Lisboa.
Jorge Abrantes Nogueira e Maria Alice Couto Amaral, na América.
4 de Maio - Daniel Almeida Brites e Maria Fernanda de Almeida Albuquer-

que, de Contenças de Baixo.
25 de Maio - Carlos Melo Martins e Maria da Conceição Almeida, de San-

tiago.
17 de Julho - Fernando Almeida Cunha e Maria Benvinda da Silva Amaral, 

emReal
17 de Agosto - António Martins e Isilda Melo ,do Outeiro.
7 de Setembro - Jorge Augusto Martinho do Couto e Maria Amélia de Al-

meida, na América.
30 de Novembro - António Isidro Dias Ribeiro e Marai Mirita Martins da 

Costa, de Contenças de Cima.

BODAS DE PRATA DE CASADOS

Fazem 25 anos de casados em 2019:

16 de Julho - Paulo Jorge Silva e Carla Patrícia Abrantes Longa, na Alemanha.
30 de Julho - Fausto Joaquim Marques Figueiredo e Maria de Lurdes Martins 

Sequeira
6 de Agosto - Pedro Miguel Dias da Silva e Maria Leonor Rodrigues Nascimento, 

na França.
António Jorge  dos Santos Ferreira e Odília Maria Pais Fernandes, em Mangualde.
3 de Setembro - Isaac Joaquim Albuquerque Mota e Maria Albertina Lopes Mar-

tins, de Contenças de Cima.
4 de Setembro - Carlos Daniel Marques Pinheiro e Anabela Rodrigues Nascimen-

to, de Fundões.
24 de Dezembro - José Manuel Carvalho Rodrigues e Cristina Maria Martins 

Sequeira, em Lisboa.
Parabéns para todos e muitas bênçãos de Deus para eles e seus filhos e netos.

PERIGRINAÇÃO à Terra Santa
Estamos a preparar uma peregrinação a Israel. Será de 1 a 8 de 

Março. 
Visitamos Jerusálem, Nazaré, Belém e muitos outros lugares li-

gados à vida de Jesus. É uma viagem que vale a pena fazer ao me-
nos uma vez na vida.

Para mais informações consultar pároco.

Contenças de Baixo,
casa à venda de Maria
José Dias. Pertence ao

Centro Paroquial:
telf. 232 614 789

Telm. 917 621 614

ENSINAR AS CRIANÇAS (cont.)
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Contenças de Cima
Vieram passar uns dias à nossa terra: da Inglaterra, o Sr. 

Albertino Rodrigues e esposa. De França, o Sr. Artur Lopes. De 
Lisboa, o Sr. Jorge Rodrigues Gomes e esposa. Do Porto, a Sra. 
Isabel Marques, marido e filhos.

Foi operada no Hospital de Viseu a uma vista a Sra. Fátima 
Rodrigues Gomes. As melhoras para ela e para todos aqueles 
que se encontram doentes.

Faleceu o Sr. Américo Abrantes, as nossas condolências à 
família.

Fundões
Foi operado a uma vista no Hospital de Viseu o Sr. 

António José Pais, graças a Deus encontra-se bem, mas 
continua um pouco atrapalhado de uma perna. Melhoras 
rápidas.

Foi submetida a uma pequena intervenção cirúrgica a 
Sra. Tânia Lopes, para ela rápidas melhoras.

Da Alemanha, vieram o Sr. José Silva e esposa, Antó-
nio Silva e esposa.

De França e do Algarve, vieram os filhos e família do 
Sr. António Rodrigues Almeida.

De Lisboa, esteve a Sra. Marina Silva e família.
De Sintra, veio o Sr. Paulo Pais.
Foi a Lisboa, passar uns tempos com a sua família a 

Sra. Gracinda Cunha.
No Hospital de Viseu deu à luz uma menina a Sra. 

Sandra Loureiro, para os pais e para a bebé as maiores 
felicidades.

Casal de Cima
Nova felicidade para o jovem casal Filipe Gomes e 

Mónica, nascimento da sua filha. Desejamos felicidades 
para a bebé e muitas bençãos de Deus.

A Sra. Aurora Costa Martins esteve um pouco adoen-
tada, desejamos rápidas melhoras.

Queremos enviar as nossas sentidas condolências ao 
Sr. Luís Matias pelo inesperado falecimento de seu pai.

O jovem Bruno Lopes fraturou os dedos da mão nos 
seus exercícios militares.

Desejamos boa recuperação.
Faleceu em Mangualde, a Sra. Idalina Lopes, viúva 

de Júlio Lopes.
Da América, veio o seu filho Carlos e família. Os 

nossos pêsames para toda a família.

Outeiro
Da Bélgica, veio o Sr. António José Matias assistir aos 

momentos fúnebres do seu pai. Os nossos sentidos pêsan-
mes.

De Lisboa, veio a Sra. Alice Melo, o seu irmão Ama-
deu e a Sra. Aurora Pinto.

De Inglaterra, vieram o Sr. António Manuel Almeida 
e família.

Santiago
Da Amadora, esteve a Sra. Georgete Couto.
De Tentugal, esteve a Sra. Isabel Lopes Henriques.
De Queluz, o Sr. Vitor Martins.
De Inglaterra, veio visitar os seus pais o Sr. José António 

Ferreira Matos e família.
Do Brasil, o Sr. Paulo Trindade e esposa
Dos E.U.A., estão o Sr. José Benigno Pinto e esposa.
De França, a Sra. Libânia Pinheiro e marido.
Para a Suíça, foi por algum tempo ter com seu marido a Sra. 

Ana Maria Martins.
No Hospital de Coimbra foi extrair pedra no rins o Sr. Car-

los Matos.
Também no IPO de Coimbra, foi operado ao estômago o 

Sr. Alberto Eugénio de Matos. Desejamos as rápidas melhoras.
No Lar de S. José faleceu o senhor David Cabral Pinto, para 

a sua família as nossas condolências.
Faleceu em Mangualde, a Sra. Anunciação Martins. Paz à 

sua alma e as nossas condolências para a família.
AGRADECIMENTO
Maria Augusta de Matos, vem por este meio agradecer o 

reconhecimento de todo o carinho e apoio prestado a seu pai 
David Cabral Pinto durante a sua permanência no Lar de S. 
José.  Bem haja à direção e a todos os seus colaboradores.

Contenças de Baixo
Vieram passar uns dias à terra: de França, o Sr. Fernando T. 

Lopes e esposa. Dos E.U.A, a Sr. Irene Borges Silva e marido.
Foram submetidos a cirúrgia o Sr. Emídio T. Lopes e a Sra. 

Maria Jesus A. Cunha. Votos de rápidas melhoras.
No dia 6 de Outubro celebraram o seu casamento na igreja 

paroquial o jovem Tony Carlos Dias e Priscila Sousa Dias. Pa-
rabéns e muitas felicidades.

Faleceu a Sra. Otília Almeida, que vivia no Lar de S. José.
Faleceu o Sr. Filipe Henriques.
Faleceu, no Brasil, a Sra. Odete da Rocha Dias.
As nossas condolências às famílias enlutadas.

Santiago de Cassurrães
CATEQUISTAS

No dia 11 de novembro houve encontro de catequistas da 
Póvoa e Santiago de Cassurrães. Uma palavra de louvor para os 
que vieram.

CURSOS DE CRISTANDADE

No dia 4 de novembro realizou-se mais uma reunião de cur-
sistas. Que todos se animem a viver o que aprenderam no curso.

CONSELHO PASTORAL

Realizou-se no dia 21 de outubro a reunião do conselho pas-
toral da paróquia. Fez-se uma revisão das atividades paroquiais e 
preparação das próximas.

ORAÇÃO DE TAIZÉ

Houve no dia 17 na igreja paroquial um encontro de oração 
para jovens ao estilo de Taizé.

Participou um numeroso grupo de várias paróquias de dio-
cese.

AMIGOS DO JORNAL
Com 50,00€ - Albertino Rodrigues.
Com 20,00€ - António Cabral (USA), José Pinheiro (Lei-

ria) D. Margarida Ferreira (Luxemburgo)
Com 15,00€ - D. Augusta Pinto (Luxemburgo)
Com 10,00€ - D. Adelaide Pinto (Almada), Anónimo.
Obrigado a todos. 

Centro Paroquial

Está o Natal à porta .É ocasião de repartirmos com os ou-
tros .Também com o nosso Lar de Idosos que vive com difi-
culdades. Agradecemos aos que estão na Liga de Amigos e 
àqueles que vão ajudando uma e outra vez: com dinheiro, com 
fruta e hortaliça e com outras ofertas. Que Deus lhes pague 
com muito mais. Donativos - agradecemos os donativos do Sr. 
Manuel S. Almeida, 50,00€ e de um anónimo, 50,00€.

Que Deus lhes pague.

Póvoa de Cervães
Mais uma vez recordámos o dia dos fieís defuntos e 

entre nós estiveram os nossos familiares e amigos:
Do País, vieram a D. Manuela Pais Albuquerque e fa-

mília, Sr. Alexandre Miguel Dias e esposa, Sr. Paulo Nu-
nes Silva Cardoso e esposa, Sr. José Marques e família, 
Sr. António Almeida e esposa, D. Paula Laranjeira e filha, 
D. Ilda Maria V. Cardoso, D. Eduarda Viegas, D. Emília 
Gomes Albuquerque e filha, Sr. Urbano Teles e família, 
Sr. Mário V. Carvalho e esposa, D. Idalina Martins e ma-
rido, Dra Maria de Fátima Machado, D. Eva Marques Ca-
bral, D. Isabel Maria Rodrigues e marido.

No Hospital esteve internada em Coimbra a D. Cátia 
Filipa Peixoto. Desejamos muitas melhoras. 

Do estrangeiro, o Sr. Armando Matos, Sr. José Car-
los Cabral e esposa, Sr. Milton Costa, D. Alice Rodrigues 
Santos, Sr. José Matos e esposa.

CONSELHO PASTORAL
No dia 21 de Outubro reuniu-se o Conselho pastoral 

da paróquia, fazendo-se uma revisão das atividades dos 
últimos meses.

Aldeia Nova
No 2º Domingo de Outubro celebrou-se a Festa da 

Nossa Senhora das Necessidades com missa cantada em 
louvor de Nossa Senhora.

Agradecemos a todas as pessoas que deram os seus 
donativos para as obras da capela, que necessita de repa-
rações no telhado.

Faleceu o Sr. José Maria Cabral Matias. Para os fami-
liares as nossas condolências.

Novos Filhos de Deus
Receberam o sacramento do Batismo:

15 de Julho - Pedro Dinis Nunes Almeida, filho de 
Ricardo Jorge Gonçalves Almeida e Fátima Isabel Sousa 
Nunes Almeida, de Póvoa de Cervães.

11 de Agosto - Rodrigo Zuzarte Coelho, filho de Má-
rio Fernandes Figueiredo Coelho e Patrícia Leão Zuzarte 
Coelho, de Santiago.

12 de Agosto - Rafael Lopes Matias, filho de Antó-
nio José Almeida Matias Lopes e Ana Lúcia Magalhães 
Lopes Matias, de Santiago de Cassurrães.

2 de Setembro - Gonçalo Martins Cristóvão, filho de 
Ricardo André Henriques Cristóvão e Alexandra Manue-
la Cabral Martins Cristóvão, de Casal Mundinho.

15 de Setembro - Francisca Costa Almeida, filha de 
Samuel José Zuzarte Almeida e Fátima Cecília Nunes 
Costa, de Contenças de Baixo.

16 de Setembro - Guilherme Almeida Martins, filho 
de Pedro Miguel Matos Martins e de Susana Isabel dos 
Santos Almeida, de Contenças de Cima.

2 de Outubro - Carolina Cabral Sousa, filha de Már-
cio Filipe Almeida Sousa e Sandra Martins Cabral, de 
Contenças de Baixo.

6 de Outubro - Enzo Sousa Dias, filho de Tony Car-
los Dias, de Contenças de Baixo.

Parabéns para os meninos e meninas e seus pais.

AOS LEITORES
COMO HOJE MUITOS TÊM INTERNET SERIA 
POSSÍVEL ENVIAR O JORNAL POR MAIL PARA 
ALGUNS ASSINANTES. SERIA MAIS RÁPIDO E 
MAIS ECONÓMICO.PEDIMOS POR ISSO AOS 
QUE O DESEJAREM PARA NOS ENVIAREM O 
SEU MAIL



4 FAMÍLIA PAROQUIAL

Nunca duvidar do Amor de Deus
A grande diferença entre o ser humano e o animal é que o ser humano 

não é “algo”: é “alguém”. Possui a dignidade de ser uma pessoa.
Isso significa que é um ser capaz de se possuir pela vontade e capaz de 

se compreender pela inteligência.
Um ser que tem a capacidade de reconhecer que não se deu a si mesmo 

a existência e, por isso, pode abrir-se à infinitude do seu Criador.
No encontro pessoal com Jesus Cristo, descobrimos quem realmente 

somos: filhos de Deus, destinatários de um Amor infinito.
Mas, atenção!
Esta verdade (sou filho de Deus) não pode ser uma simples afirmação 

que entendo com a inteligência e não muda nada na minha vida do dia-
-a-dia. Deve ser semelhante a uma “faísca” que provoca um autêntico 
incêndio de Amor.

Foi isto que aconteceu com os santos!
A alternativa diante do Criador não é “submeter-se” ou “revoltar-se”. 

Quem tem esta visão, diz-nos S. João, não conhece verdadeiramente a 
Deus, porque “Deus é Amor”.

A verdadeira alternativa é “fechar-se ao Amor” ou “deixar-se Amar”. E 
todos nós percebemos que só a segunda nos faz felizes.

Como dizia Paulo VI, canonizado no passado dia 14 de Outubro, «acre-
ditar em Deus não significa simplesmente acreditar em que Ele existe, mas 
sim, acreditar em que Ele me ama».

Há pessoas que acreditam em que Deus existe e, mesmo assim, perdem 
o bom caminho ou não se decidem a percorrê-lo. Pelo contrário, ninguém 
perde o bom caminho se mantém firme a fé no Amor de Deus por ele.

Foi isto o que fez São Paulo VI. Apesar de todas as “perseguições” que 
sofreu, sobretudo pela encíclica profética que escreveu a defender o amor 
humano genuíno, nunca duvidou do Amor de Deus por ele.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Belém - Igreja dos Pastores

Belém - Gruta da Natividade

SÍNODO DOS BISPOS:  DOCUMENTO FINAL  

A 27 de outubro. foi apresentado 
o Documento Final da XV Assem-
bleia Geral Ordinária do Sínodo dos 
Bispos que, desde o dia 3 de outu-
bro, foi celebrada em Roma com a 
temática dos jovens, a fé e o discer-
nimento vocacional.

Entre os pontos abordados está a 
sinodalidade da Igreja, assim como

PERIGO DA SURDEZ
Muitas pessoas vão perdendo com a idade a capacidade de ouvir. E 

recorrem a aparelhos para melhorar a situação. Se fazem falta os ouvi-
dos do corpo mais falta fazem os ouvidos da alma.

Há muitos cristãos que até vão à igreja mas não escutam o que ou-
vem. Não lhes entra lá dentro da alma e no coração.

Fecham-se à graça de Deus, vivem à sua maneira e são incapazes de 
mudar e melhorar a sua vida.

A fé entra pelo ouvido - diz S. Paulo. O Senhor fala-nos através da 
pregação dos sacerdotes, dos avisos e recomendações na missa, dos 
conselhos dos amigos que procuram encaminhar-nos para Deus.

Temos de resolver o problema não com aparelhos técnicos mas com a 
oração humilde e avivando o desejo de ouvir o Senhor. Podemos dizer-
-lhe muitas vezes como o jovem Samuel: “ Falai, Senhor, que o vosso 
servo escuta”. E como ele procurar guardar todas as Suas palavras.

METADE DOS PAÍSES DO MUNDO TEM UMA TAXA DE 
NATALIDADE ABAIXO DO NÍVEL

Um estudo recente revelou que cerca da metade dos países do mundo têm uma 
taxa de natalidade abaixo do nível de substituição, de modo que a população total 
diminuirá sem a imigração.

Publicado na edição de novembro do ‘The Lancet’, o estudo revela informações 
sobre a fertilidade por idade e sexo em 195 países em todo o mundo entre 1950 e 
2017.

Financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates, o estudo mostrou que as taxas 
de fertilidade diminuíram mais de 49% e a média de filhos passou de 4,7 em 1950 a 
2,4 em 2017.

Para manter a população, a média de filhos por mulher deve ser 2,1.
O professor Christopher Murray, diretor do ‘Institute for Health Metrics and 

Evaluation’ na Universidade de Washington, comentou o estudo com a BBC.
“Com as tendências atuais, haverá muito poucas crianças e muitas pessoas com 

mais de 65 anos, algo que é muito difícil de sustentar em uma sociedade global”, 
disse Murray.

 Mary Rice Hanson, que trabalha no ‘Ethics and Public Policy Center’, comentou 
que “a nossa cultura vê os nossos filhos com uma lente distorcida, onde as crianças 
representam perda e uma carga: perda da ‘liberdade’, da privacidade, do dinheiro, da 
oportunidade de viajar, da independência e inclusive do sexo”.

Na manhã de hoje, o Diretor da 
Sala de Imprensa vaticana anunciou   
que o Santo Padre irá ao Marrocos 
em 2019. “Aceitando o convite de 
Sua Majestade o Rei Mohammed VI 
e dos Bispos, Sua Santidade o Papa 
Francisco fará uma viagem apostólica 
ao Marrocos, de 30 a 31 de março de

Papa Francisco visita Marrocos em 2019

No dia 18 de Novembro foram inauguradas as obras realizadas na sede da 
Junta de Freguesia e na Casa do Povo, que apareceram com nova cara e nova 
funcionalidade. 

Estiveram presentes o senhor presidente da câmara e outras autoridades.

Inauguradas obras da Junta de Freguesia

2019, visitando as cidades de Rabat e Casablanca”, afirma o comunicado. “O atual 
monarca, Mohammed VI, tinha enviado uma carta a Francisco para sublinhar a von-
tade de o receber em território marroquino, como sinal de colaboração nos campos 
da paz e do diálogo entre religiões”, afirma ainda a agência Ecclesia.

 PR(Ecclesia)

a escuta e o discernimento. Sob essa óptica trataram-se temas sumamente variados 
como a centralidade da liturgia, a pastoral juvenil, o papel da mulher na Igreja, a 
sexualidade, o escândalo dos abusos, as perseguições, a espiritualidade, a vocação 
e seu discernimento, as relações entre gerações, a colonização cultural, o mundo do 
trabalho ou a importância da formação, em especial a formação dos seminaristas.


