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UM SENTIDO PARA A VIDA

Agostinho de Hipona converteu-se aos 33 anos, depois de ter 
andado enredado em muitos vícios.

Veio a ser santo e foi um dos homens mais inteligentes de todos 
os tempos. Ao contar a sua vida no livro das Confissões começa 
com estas palavras: 

“ Senhor, fizeste-nos para Ti e o nosso coração anda inquieto, 
enquanto não descansa em Ti.” As vaidade e prazeres do mundo, 
não lhe tinham dado felicidade. Como as plantas que buscam a luz 
e o calor do sol, também o homem sente necessidade de Deus.

Só Ele pode dar sentido à sua vida. Só n’ Ele podemos encontrar 
a paz e a alegria.

O Homem tem a obrigação  de procurar Deus, de conhecê-lo e 
adorá-lo.

A Bíblia lembra: “ Diz o louco: não há Deus.” O Mundo, a natu-
reza não têm explicação se negarmos a existência de Deus.

Dizia o escritor francês Victor Hugo “O universo espanta-me e 
eu não posso pensar que este relógio trabalhe e não tenha relojoei-
ro.”

Diante das plantas e dos animais, mais perfeitos que um relógio, 
não reconhecer a Deus que as fez é como encontrar um relógio e 
dizer que apareceu por acaso.

Além de procurar conhecer o Autor do universo e nosso criador 
temos obrigação de O adorar, prestar-Lhe as nossas homenagens e 
agradecimento.

Temos de conhecer o que nos manda e procurar cumpri-lo em 
nossa vida.

PARA CONHECER A DEUS

Deus não se limitou a fazer-nos aparecer neste mundo que Ele 
tinha criado. Veio falar aos homens através dos profetas enviados 
por Ele.

JMJ PANAMÁ 2019
O Departamento Nacional da Pastoral da Juventude (DNPJ) da Igreja em Portugal infor-

mou  que 300 portugueses participam da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Panamá.
Segundo dados divulgados pela Agência Ecclesia, a delegação portuguesa no Panamá 

terá representantes de 12 dioceses e 4 movimentos. Além disso, estarão presentes 6 bispos 
e 30 voluntários.

A JMJ Panamá acontece de 22 a 27 de janeiro, sendo que na manhã do dia 25, o progra-
ma dos participantes portugueses inclui um encontro na Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

 Os jovens portugueses participam da programação oficial, que conta com a Missa de 
abertura no dia 22; a Feira da Juventude e Vocacional durante a semana, a acolhida ao Papa 
Francisco no dia 24; a Via Sacra, em 25 de janeiro; a vigília de oração, no dia 26; e a Missa 
de encerramento, em 27 de janeiro, quando tradicionalmente é anunciada a sede da próxima 
JMJ. Em declarações à imprensa no último dia 8 de janeiro, o porta-voz da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP), Pe. Manuel Barbosa, confirmou a candidatura do Patriarcado 
de Lisboa à realização da próxima Jornada Mundial.

DO NOSSO BISPO
Para um novo ano... Jesus o Príncipe da Paz abençoe a Igreja e a Humanidade. Iniciamos o 

novo Ano de 2019 com as bênçãos de Deus, porque o “Senhor abençoará o seu povo na Paz”. 
Com a proteção de Nossa Senhora, com o título de Santa Mãe de Deus e Rainha da Paz, que a 
humanidade tenha um Ano próspero e com paz para todas as nações. Que Maria faça de cada 
um de nós verdadeiros construtores da paz. Que acabem as guerras, as divisões, os conflitos, as 
desigualdades e que o mundo em que vivemos se torne um mundo pacífico, como nos ensinam 
as bem-aventuranças: “Felizes os construtores da paz”. Que a paz se construa no nosso coração, 
na nossa casa, nas nossas famílias, nas nossas comunidades e em todas as estruturas de respon-
sabilidade do nosso mundo. 

Que acabem as guerras, que se construa o verdadeiro diálogo entre as pessoas e os povos e 
que a humanidade seja uma comunidade de respeito, de verdadeira liberdade, responsabilidade e 
tolerância. Só de mãos dadas e coração renovado construiremos um mundo novo onde a paz se 
torne um imperativo ético. Que Deus tenha compaixão de todos nós, dos cristãos perseguidos, 
dos homens e mulheres vítimas da violência, do ódio, da perseguição, deslocados e longe das 
suas terras ou sem o aconchego e afeto das suas famílias e das pessoas que lhes querem bem. 

Para todos, desejo um ano com muita esperança, muita paz e com respostas positivas aos pro-
blemas sociais que mais afligem as pessoas do nosso tempo. Como nos lembra o Papa Francisco: 
“A boa política está ao serviço da paz”. Nesta mensagem para o Dia Mundial da Paz, continua: “A 
política pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de caridade, sempre implementada 
no respeito fundamental pela vida e pela liberdade e a dignidade das pessoas”. 

Convido os cristãos a rezarmos pelos nossos políticos e governantes, para que eles procurem 
o maior bem dos cidadãos, promovam a justiça e contribuam, com empenhamento humano e 
social, para a construção da paz. Ao olhar para as necessidades, desigualdades e fragilidades do 
nosso mundo, no horizonte de tantas possibilidades inovadoras, vejo as vulnerabilidades de “250 
milhões de migrantes no mundo, dos quais 22 milhões e meio são refugiados”, como lembra o 
Papa Francisco. Neste vasto mundo que é a “Aldeia Global”, vislumbro os nossos doentes, os 
nossos reclusos, os mais abandonados e excluídos da nossa sociedade. Tanta gente marginalizada 
e explorada, tanta violência, tanta falta de paz, tantas famílias a estender a mão e a reclamar a 
“Alegria do Evangelho” na partilha, na solidariedade, no bem comum. 

Com um coração grande e um olhar “Missionário”, proponho a todos um caminho marcado 
pela fé, pela esperança e pelo amor, numa dedicação, ternura e igualdade para todos, com especial 
atenção às periferias, às exclusões, onde devemos levar a solicitude de Cristo, o Bom Pastor, o 
bom Samaritano da humanidade fragilizada e sofredora. Que o Filho de Maria, o Príncipe da Paz, 
conceda a todas as pessoas de boa vontade a paz e a concórdia tão desejada no nosso mundo. 

No nosso agir pastoral, sejamos construtores de um caminho de paz, no progresso social, no 
desenvolvimento sustentável para todos, na promoção de uma economia de inclusão, favorecen-
do a todos e introduzindo-os numa nova aprendizagem do amor. Na proximidade com as pessoas, 
façamos uma verdadeira peregrinação cristã, humanista e de valores de cidadania que nos condu-
za à verdadeira civilização do amor. 

Na busca da dignidade do trabalho humano e da alegria de repartir o pão para todos, respei-
temos os Direitos fundamentais da pessoa humana, promovendo os seus valores, o seu respeito 
e a sua dignidade. 

VOTOS DE UM FELIZ E ABENÇOADO ANO DE 2019! 

António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu

ANO MISSIONÁRIO
Os bispos portugueses convidam os cristãos  a viverem este ano com 

especial espirito missionário.

RIO DE JANEIRO
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Largo do Rossio n.º 4 - Mangualde

Bom Humor!!
À saída do hospital:
- Então, pá, estás todo ligado e com gesso?
- Foi o leão.
- Então e as pernas?
- Foi o macaco.
- E as costelas?
- Foi a girafa.
- Fogo... tens sorte em estares vivo!
- Estou vivo porque o empregado
parou o carrossel a tempo.

Tradição de família
- O miúdo de cinco anos
pergunta a uma amiguinha:
- Queres casar comigo?
E ela responde:
- Não posso...
Na minha família casamo-nos todos entre 
nós. O meu avô casou-se com a minha avó; 
o meu tio com a minha tia e o meu pai com 
a minha mãe. Como vês, não posso!

NOVA VIAGEM DO PAPA FRANCISCO
EM 2019

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou   uma nova viagem apostó-
lica do Papa Francisco para 2019, desta vez à Bulgária e à Macedónia.

“Acolhendo o convite das respectivas máximas autoridades da Re-
pública e da Igreja Católica, Sua Santidade o Papa Francisco fará uma 
viagem apostólica à Bulgária de 5 a 7 de maio de 2019, onde visitará as 
cidades de Sofia e Rakovski .

O Pontífice também viajará à “Ex-República Iugoslava da Macedônia 
em 7 de maio de 2019, onde visitará a cidade de Skope”

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

Centro Paroquial:

telf. 232 614 789
Telm. 917 621 614

Na escola
- Pedrinho, eu acho que estás um 
pouco atrapalhado com a minha 
pergunta.
- Não, professora, eu estou atra-
palhado é com a minha resposta.

Mandou à terra, Jesus Cristo, Seu Filho, para nos resgatar da mi-
séria do pecado e da escravidão do demónio e nos dar a conhecer o 
mistério do Seu amor de Deus e tomar-nos Seus Filhos.

Já não somos estranhos, pessoas que procuram a Deus às apalpa-
delas, tornámo-nos membros da Sua família, participantes das suas 
riquezas divinas e herdeiros da sua felicidade. 

Deus veio indicar-nos o que havemos de fazer para sermos ami-
gos de Deus, como devemos proceder em todas as circunstâncias 
da nossa vida.

Ele próprio veio viver a nossa existência terrena e ensinar-nos 
com o exemplo da Sua vida.

E deixou-nos a sua Igreja para continuar a ensinar-nos em Seu 
nome, para nos comunicar a graça e a força para vivermos à manei-
ra de Deus.

A LOUCURA DOS HOMENS

Desde o princípio da Criação o homem sentiu a tentação de cons-
truir a sua vida à margem do Criador.

O demónio, que perdeu a Deus pelo seu orgulho, procurou afas-
tar os homens do caminho que Deus lhes indicava para ser felizes.

E fê-los cair na desgraça, que se propagou a toda a humanidade. 
Ao longo dos séculos continuou esse trabalho, espalhando entre os 
homens a indiferença para com Deus e até mesmo o ódio a Deus e 
promovendo as invejas e as guerras entre homens.

Hoje muitos querem fechar-se a Deus, viver como se não existis-
se, outros procuram afastá-lo da vida da humanidade, recusando-se 
a aceitar os Seus ensinamentos e a cumprir as Suas leis.

Promovem uma falsa liberdade, põem-se no lugar de Deus, afir-
mando a sua autosuficiência e recusando tudo o que Ele ensinou. E 
vão semeando ódio, as guerras, o terrorismo, a imoralidade, trans-
formando este mundo num inferno.

E muitos cristãos deixam-se contaminar por essas ideias, não 
sabem apreciar as maravilhas da Fé recebida, desleixando-se em 
vivê-la na sua vida.

É preciso reagir, semeando o bem, as luzes da Fé, procurando 
viver o amor de Deus, levando-o a todos os que nos rodeiam. Só 
Deus pode dar a felicidade. Neste mundo e depois na vida futura.

Fomos feitos para Ele e andamos inquietos, somos desgraçados 
se nos afastarmos d’ Ele

C. Ferreira

A Santa Sé anunciou que o Papa Francisco, em conformidade com a 
petição dirigida pelo prelado do Opus Dei, estabeleceu que Guadalupe 
Ortiz de Landázuri será beatificada em Madrid no sábado, 18 de maio 
de 2019, aniversário da Primeira Comunhão da próxima beata. O Santo 
Padre aprovou o milagre prévio à beatificação em 8 de junho passado.

O representante do Santo Padre que presidirá à cerimónia de beati-
ficação será o cardeal Angelo Becciu, prefeito da Congregação para as 
Causas dos Santos. Guadalupe soube encontrar Deus no desempenho 
diário do seu trabalho científico e educacional, nas várias tarefas de for-
mação e governo que S. Josemaria lhe confiou, e na doença, recebida 
com grande espírito cristão.”

Esta química de Madrid, que viveu vários anos no México e em Itá-
lia, é a primeira leiga do Opus Dei que chega aos altares.

Guadalupe Ortiz de Landázuri
será beatificada

(continuação)
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Contenças de Cima
Nasceu Jesus, O nosso Salvador!
Nesta quadra natalícia estiveram entre nós a festejar com os seus fa-

miliares:
De França, Sr. Luís Martins de Melo e família; Sr. Manuel João Pina 

dos Santos e esposa; Srª Alice Cabral; Sr. Artur Lopes.
De Inglaterra, Srª Amélia Ferreira e família; Sr. Ricardo Gomes Mar-

tins e família; Srª Cristina Gomes Martins e marido; Sr. Carlos Gomes 
Martins e esposa; Srª Ana Clara Rodrigues e família; Sr. Baltazar Lopes 
Martins, esposa e a jovem Diana Albuquerque.

Da Suíça, Sr. Jaime Pais Matos; Sr. António José Martins e filho; Sr. 
Paulo Nunes e família.

De Espanha, Sr. Célio Pais Matos.
Da Alemanha, Sr. José Fernando Marques.
De Lisboa, Sr. Jorge Gomes, esposa e o jovem António Sequeira Ta-

vares.
Do Porto, Srª Isabel Marques e´ família

Fundões
A Srª Otília Pereira, tem andado mal de uma perna.
A Srª Mabília Ribeiro, foi operada a uma vista.
Nesta quadra festiva do Natal, foram algumas pessoas  

para fora, passar o Natal com as famílias:
Lisboa, Sr. Manuel Martins e esposa, Srª Gracinda 

Barbosa.
Algarve, Sr. António Rodrigues Almeida e esposa.
Vieram, passar o Natal:
Sintra, Sr. Paulo Pais.
Entroncamento, Sgtº Joaquim Martins Gomes e famí-

lia.
Passar o Ano Novo com os seus pais, veio o Sr. Vitor 

Martins e família.

Casal de Cima
Foi submetido a uma intervenção cirúrgica no Hospi-

tal de Viseu, o Sr. Fernando Rodrigues. Já se encontra a 
recuperar. Votos de rápidas melhoras.

Encontra-se com problemas de saúde, a Srª Piedade 
Costa Martins. Votos de rápidas melhoras.

Da França, esteve a sua filha, Srª Irene, genro e netos, 
para passar esta quadra natalícia com a sua família.

Outeiro
Do estrangeiro vieram: o Sr. Luís Almeida Rodrigues e famí-

lia, o Sr. António José Matias e família e a Srª Manuela Batista e 
seu marido, assistir aos momentos fúnebres da sua mãe.

Faleceram no Lar de S. José o Sr. Luís Rodrigues e a Srª Aida 
Conceição. 

Às famílias enlutadas as nossas condolências.
A família da Srª Aida Conceição vem por este meio agradecer 

à direcção do Lar, a todos os colaboradores e às funcionárias que 
lhe dedicaram todo o seu cuidado e carinho enquanto residente 
nesta casa e todas as pessoas que a acompanharam à sua última 
morada. 

Santiago
A passar as quadras festivas de Natal e Ano Novo estiveram:
De Coimbra, Drª Alexandra Amaral. 
De Lisboa, Paula Amaral.
Da Suíça, o Sr. António José Silva Pinto e sua esposa; Sr. Nuno 

Martins Tomás, esposa, filho e seu irmão Rafael Martins Tomás; Sr. José 
Carlos Gonçalves Rodrigues e esposa.

Do Luxemburgo, Srª Susana Martins Tomás, marido e filhos; Sr. José 
Melo Almeida.

De França, Sr. Manuel Cunha Pais Viegas e o Sr. Nelson Fernando 
Pinto.

Para Inglaterra, foram o Sr. Álvaro Martins e esposa passar algum 
tempo com a família.

Esteve internado no Hospital de Viseu, o Sr. Armando Augusto Silva; 
Em Tondela, foi operado o Sr. Armindo Jesus Martins.

Já se encontram a recuperar. Para todos rápidas melhoras.
Faleceu, no Hospital em Tondela, a Srª Maria Conceição Melo. As 

nossas condolências para toda a família.

Contenças de Baixo
Nesta quadra natalícia muitos dos nosso conterrâneos vieram passar as 

Festas junto de familiares e amigos, de várias partes do país e estrangeiro: 
António José Coelho e família; Irene Costa e família; Marta Albuquerque 
e família; Rita Albuquerque e família; Diana Albuquerque e família; Fran-
cisco Alves e esposa; Catarina Lopes e filho; José Artur S. Cruz e família; 
Leonor S. Cruz e marido; Jorge T. Lopes e família; António M. T. Lopes 
e esposa; Elia Amaral e família; Rosa Amaral Pereira e família; Carlos M. 
Amaral; Daniela Andrade e namorado; Sofia Andrade, marido e filha; José 
Eduardo M. Almeida; Diana Rodrigues e filhos; Patrícia Rodrigues e famí-
lia; Filipa Rodrigues e família; João Rodrigues e família;

No hospital de S. Teotónio estiveram internados: Jorge M. Martins, 
que foi submetido a uma intervenção cirúrgica, já teve alta e encontra-se 
a recuperar. Srª Maria Helena F. Alves, foi submetida a uma intervenção 
cirúrgica, já se encontra a recuperar.

Votos de rápidas melhoras para todos.
Para os E.U.A. foram Norival Duarte e esposa;
Para a Alemanha: Emídio T. Lopes e esposa; Armindo Almeida e es-

posa;
Faleceu a Srª Dª Encarnação Garrido. As nossas condolências para 

toda a família.

Santiago de Cassurrães
ALMOÇO DE NATAL

No dia 1 de Dezembro foi o 
almoço de Natal dos Escuteiros e 
Guias de Portugal.

CURSISTAS
No dia 2 de Dezembro houve 

reunião de cursistas.

PASSEIO 3ª IDADE
No dia 28 de Dezembro foi o passeio da 3ª idade de 

Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. Visitámos o 
presépio de Sabugal e Ciudad Rodrigo.

CATEQUISTAS
A 13 de Jeneiro houve reunião de catequistas de Póvoa 

de Cervães e Santiago de Cassurrães.

DONATIVOS RECEBIDOS
Com 1.200,00€ - Engº Joaquim Trindade
Com 500,00€ - Anónimo; Junta de Freguesia de San-

tiago de Cassurrães
Com 300,00€ - José Costa
Com 200,00€ - Srª Isilda Amaral
Com 150,00€ - Sr. Armando José Gonçalves
Com 100,00€ - Anónimo; Srª Isilda Amaral; Srª Maria 

do Céu Castelhanos;
Com 50,00€ - Srª Zita Lopes;
Com 40,00€ - Srª Helena Costa
Com 20,00€ - Srª Graça Cunha

Anónimo, Sr.ª Cervães - azeite, ovos, lençóis, couves, re-
polhos,
alface, feijão verde, 
panos de cozinha, doce, marmelada. 
Sr. Carlos, Fundões - nabos e abóboras. 
Dª Graciete, Santiago de Cassurrães - espigos, maçãs.
Sr. Luís Batista Martins, França - esparguete e arroz.
Dª Laurinda, Abrunhosa do Mato - feijões, abóboras
D ª Gracinda, Fundões - alfaces, batatas 
Anónimo - ervilhas. 
Anónimo - batatas e cebolas.
Sr. Amadeu Martins, Contenças de Cima - repolhos.
Dª Ângela Valério, Santiago de Cassurrães - mirtilos.
Sr. Carlos, Casal Mundinho - alfaces, batatas, hortaliça, 
cebolas,
tomates.
Sr. José Fernando, Contenças de Baixo - latas de conser-
va, talher de plástico 
e sal. 
Sr. Victor Gomes, Caixa agrícola - mobília de quarto.
Dª Filomena, Aldeia Nova - kiwis e abóboras. 
Sr. Dr. Jorge Coelho - Bolos Rei.
Câmara Munícipal de Mangualde - Bolo rei, bacalhau 
e 1 cabaz de Natal.União de freguesias de Santiago de 
Cassurrães e Póvoa de Cervães - Presentes para idosos 
e crianças 
Sr. Armando José Gonçalves, Santiago - leite e vinho do 
porto
Dª Helena Pais, Fundões - couves

Deus pague a todos. 

CENTRO PAROQUIAL - FESTA DE NATAL

No dia 16 de Dezembro houve festa de natal para as crian-
ças e idosos. Foram vários os números de apresentados que 
animaram a festa.

Póvoa de Cervães

É Natal, nasceu o nosso Salvador e nesta quadra natalícia 
não podia passar sem os nossos familiares e amigos, dos vários 
pontos do país:

Carla Sofia Dias e filho; Lisete Maria Morais e família; Car-
los Gonçalves Almeida; António Gonçalves Almeida; Joaquim 
Alves; Urbano Teles; Mário Carvalho e família; Diogo André 
Rodrigues Almeida; Domicília Martins e seu filho Luís Filipe; 
Belmira Marques Romão e família;

Do Estrangeiro:Ricardo Branquinho Morais; Paulo Miguel 
Costa Santos; Cristina Maria Ferreira Amaral e família; Ângelo 
Miguel Ferreira e família; Alice Maria Viegas e filhos; José Car-
los Cabral; Maria de Fátima Martins e Joaquim. 

Foram passar o Natal com os seus familiares, António Nu-
nes Martins e esposa; Dª Maria José Jesus e filho António e An-
tónio Pais Ribeiro.

Para Inglaterra, foi Fernanda Dias Rodrigues.
No Hospital, foi submetido a uma intervenção cirúrgica o 

Sr. António Ângelo Ferreira; Esteve internado o Sr. Joaquim 
Abrantes. Devido a uma queda onde fraturou o pé a Dª Teresa 
Lopes Martins;

A todos rápidas melhoras.

Aldeia Nova
Foi à Suíça, passar as Festas natalícias a Srª Augusta 

Martins.
Vieram da Suíça, os Sros José Mário Martins Lopes, 

Filipe Sequeira e família.
Veio de Lisboa, o Sr. Fernando Martins e família.
Para todos um bom ano.

Casal Mundinho
Da Suíça, regressou o Sr. António Rebelo e esposa.
Da Madeira, veio passar o Natal o jovem Luís Miguel 

Pais Cabral.
De Guimarães, vieram familiares do Sr. Armando Se-

queira.
Faleceu no Lar de S. José a Srª Alzira de Jesus Tomás. 

Veio de França, assistir ao seu último adeus a sua filha, Srª 
Lurdes e marido. As nossas condolências a toda a família.

No dia 6 de Janeiro, foi mais uma vez celebrada a mis-
sa e a procissão em honra de São Silvestre, seguido do 
Leilão das chouriças e das Janeiras.

Senhor do Arco
No dia 27 de Janeiro teremos o leilão do Senhor do 

Arco. São mordomos os senhores António dos Anjos 
Matos; Carlos dos Santos, as senhoras Sandrina Cabral 
Martins e Alice Abrantes e os jovens Luís Paulo Martins 
e Anabela Couto Martins.

CALENDÁRIO PAROQUIAL

16 de Março - confissões da Quaresma
17 de Março - Festa de S. José

12 de Abril - confissões da Quaresma
13,14 e 15 de Abril - Curso de Teologia

18 de Abril - Quinta-Feira Santa
19 de Abril - Sexta-Feira Santa

21 de Abril - Domingo de Páscoa
20 de Junho - Corpo de Deus

28 de Julho - Festa de S. Tiago
15 de Agosto - Assunção de Nª Senhora

15 de Setembro - Festa de Nª Sª de Cervães

Cassurrães
Do Luxemburgo, esteve a Srª Sandra Morais e marido.
Da Suíça, o Sr. Ismael Rodrigues.
De Lisboa, o Sr. António Valentim Fradique.

CALENDÁRIO PAROQUIAL

16 de Março - confissões da Quaresma
17 de Março - Festa de S. José

12 de Abril - confissões da Quaresma
13,14 e 15 de Abril - Curso de Teologia

18 de Abril - Quinta-Feira Santa
19 de Abril - Sexta-Feira Santa

21 de Abril - Domingo de Páscoa
20 de Junho - Corpo de Deus

23 de Junho - Festa de São João Baptista
15 de Agosto - Assunção de Nª Senhora
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Viver juntos
não ajuda a preparar o casamento

Viver juntos, antes do matrimónio, contribui para que o casamento 
seja muito mais frágil. Esta afirmação está bem estudada, documentada 
e certificada.

Qual é o motivo dessa maior fragilidade? Não existe no ambiente ho-
dierno a ideia de que juntar-se é o melhor modo de preparar-se para o 
casamento?

Budziszewski, professor de filosofia da Universidade do Texas, recor-
da que existe uma diferença essencial e radical entre casar-se e juntar-se.

«O que procuram as pessoas que se casam é precisamente isso: ad-
quirir um compromisso para sempre. Pelo contrário, o que procuram as 
pessoas que se juntam é diametralmente oposto: não ter nenhum compro-
misso, pelo menos para já».

Ora, como pode a ausência de compromisso ser uma boa preparação 
para um compromisso definitivo?

O facto de que o futuro de uma relação provisória seja incerto – dado 
que se dá por assente que não é para toda a vida – faz com que os dois 
tenham muito menos incentivos para “investir” nessa relação. O que, por 
sua vez, aumenta o grau de “fragilidade” desse relacionamento.

A insegurança dessa relação experimental acaba por cristalizar num 
estilo de vida calculista: «Porque é que me vou dar totalmente a alguém 
que não tem intenção clara de se comprometer comigo para sempre?».

Se, no final, decidem que a sua relação experimental chegue ao casa-
mento – coisa que, na maioria dos casos, não acontece – o hábito calcu-
lista pode-se manter de um modo subtil.

Também existe um grau diferente de consciência com que uns e ou-
tros chegam ao casamento.

Para os que não vivem juntos, casar-se costuma ser uma decisão muito 
pensada e ponderada.

Pelo contrário, entre aqueles que vivem juntos, é muito frequente o 
tender a “deslizar” para o casamento, mais como fruto de uma certa inér-
cia – porque surgiu um filho, ou porque os familiares insistem – do que 
de uma decisão consciente e livre.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Solidariedade
IPSS em risco de «fechar as portas»

O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidarieda-
de (CNIS) disse  à Agência ECCLESIA que o Estado tem de olhar com mais 
atenção para este setor, falando em risco de encerramento e despedimentos.

“Se o Estado não voltar para aqui o seu olhar, haverá instituições que po-
derão fechar as portas”, assinalou o padre Lino Maia, no dia em que foi apre-
sentado o estudo “Importância económica e social das IPSS em Portugal”.

Segundo o documento, 41,12% das IPSS tiveram resultados líquidos ne-
gativos em 2016; as instituições vivem do financiamento público, que não 
chega a 50%; do contributo dos utentes, que corresponde a cerca de 32% dos 
custos; bem como de donativos, abaixo dos 10%, além de rendimentos gera-
dos pelas próprias instituições.

O presidente da CNIS saúda este primeiro grande estudo sobre instituições 
que “estão por toda a parte”, sobretudo “nas zonas mais carenciadas”.

“Há uma conclusão que é importante: em 27% das freguesias, esta é a úni-
ca resposta social que se presta” às populações, refere o sacerdote, para quem 
se não fossem estas instituições, particularmente ligadas à Igreja Católica, 
“haveria muito mais gente a ficar para trás, muito mais gente abandonada”.

O padre Lino Maia sustenta que as IPSS são “um pilar muito importante 
do Estado Social”, sendo necessária uma revisão do “regime fiscal”, descen-
do, por exemplo, a TSU.

“Às vezes os serviços do Estado não respeitam convenientemente este se-
tor”, acrescenta, falando numa “fiscalização excessiva”.

“É importante que haja um olhar para este setor, que estas Instituições 
continuem a prestar o serviço que prestam, a privilegiar os mais carenciados, 
como é sua matriz”

O estudou analisou 565 instituições a em Portugal Continental e nas Re-
giões Autónomas, representativas do universo total de 5647 existentes: 10% 
deparam-se com problemas de asfixia financeira e 18,76% apresentam resul-
tado negativo, antes de amortizações e impostos.

O padre Lino Maia realça que a comparticipação estatal está abaixo dos 
50%, o que “causa problemas”, dada a impossibilidade de um maior contri-
buto por parte dos utentes.

“São os mais carenciados os preferidos, os clientes, digamos assim, destas 
instituições, que existem por causa dos mais pobres”, precisa.

Os principais custos têm a ver com os trabalhadores e o presidente da 
CNIS admite que estes mereciam melhor remuneração.

“Não é possível mais, com este financiamento que há”, explica.
Américo Mendes, investigador da Universidade Católica Portuguesa, nú-

cleo do Porto, foi o autor do estudo e considerou ser difícil às IPSS desenvol-
ver a sua ação ao serviço de pessoas carenciadas, “que não podem pagar pe-
los respetivos custos”

“Deve haver mais empenhamento da sociedade civil no apoio a estas or-
ganizações”, disse à Agência ECCLESIA.

O investigador observou ainda que cada euro aplicado nestas Instituições 
é “multiplicado por quatro”, com impacto particular na Economia local.

A apresentação do estudo decorreu no Museu do Dinheiro do Banco de 
Portugal, em Lisboa.

CB/OC(Ecclesia)

PEREGRINAÇÃO 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 ligados 

à vida de Jesus. É uma viagem que vale a pena fazer ao menos uma vez 
na vida.

Para mais informações consultar pároco.

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

DEITAR CONTAS À VIDA
Ao fim de cada dia temos de parar uns instantes para deitar contas à 

vida. Reconhecer o que fizemos de bem para agradecê-lo a Deus.
Reconhecer o que fizemos de mal para compô-lo com a nossa contri-

ção e o propósito de recorrer ao sacramento do perdão.
Temos de saber chamar bem ao bem e mal ao mal. Saber que podemos 

compor o mal com o nosso arrependimento e a graça de Deus, que Ele nos 
oferece uma e outra vez no sacramento da penitência.

A Igreja não condena ninguém, muito menos os denuncia à autoridade 
civil, como alguns querem.

Deus perdoa sempre se a pessoa se arrepende e procura emendar-se.


