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IDE A JOSÉ

Diz a Bíblia que no Egipto houve uma grande fome. José, filho de Jacob, tinha 
aconselhado ao faraó para guardar em celeiros o trigo nos anos de abundância. O rei 
fizera dele o primeiro ministro do Egipto.

Agora quando as pessoas, vinham pedir pão, o faraó dizia-lhes: Ide a José.
Também ele foi constituído primeiro ministro de Jesus. Foi o Seu pai adoptivo e 

guarda da Sagrada Família. É ele o patrono da Santa Igreja, continuação da Família 
de Nazaré. A Igreja continua a acudir a ele como pai de família poderoso e provi-
dente. E cada um de nós deve crescer sempre nesta devoção a S. José. Porque é pai 
adoptivo de cada um de nós, porque tem à sua disposição o poder de Jesus, Senhor 
do Céu e da Terra.

Santa Teresa de Ávila tinha uma grande devoção ao Santo Patriarca. E dizia que 
nunca lhe pediu nada, mesmo em coisas materiais, que a não tivesse atendido.

E recomendava que fizéssemos o mesmo, que acudíssemos a ele com grande 
amor.Vale a pena experimentar. Que seja para nós o amigo a quem recorremos nas 
nossas dificuldades. Que seja o amigo que lembramos muitas vezes ao longo do dia 
e a quem pedimos que nos ensine a amar deveras a Jesus.

UM MODELO PARA NÓS

Se procuramos ter com S. José este trato de amizade iremos aprendendo com ele 
a viver a nossa vida cá na terra.

A sua vida simples de carpinteiro, numa aldeia humilde de Israel, lembra-nos que 
podemos ser santos na nossa vida de cada dia, realizando o ensinamento de S. Paulo: 
esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O evangelho diz que José era justo. 
Na bíblia justo que dizer santo, alguém que ama a Deus, que cumpre o seu dever de 
cada dia, que trata bem os outros, que os ajuda nas dificuldades. S. José trabalhava 
no ofício de carpinteiro. Tinha ocasião de prestar muitos serviços aos outros, cons-
truindo-lhes as mesas, os armários, as alfaias agrícolas, realizando os consertos que 
necessitavam. Fazia o seu trabalho bem acabado. Sabia oferecê-lo a Deus ao longo 
do dia. Fazia-o com alegria mesmo no cansaço e amarguras da vida.

Com ele sustentava a sua família, com o seu salário honrado. Era amável com os 
clientes, sabia dar um conselho oportuno, ajudava os vizinhos e parentes.

SERVIR OS OUTROS

O santo Patriarca gastou a sua vida ao serviço de Jesus e de Maria. Viveu para 
eles sem pensar em si mesmo. Procurava tornar-lhes a vida agradável. Soube enfren-
tar as dificuldades de Belém e do Egipto com fé e serenidade procurando cumprir o 
que o Senhor lhe indicava. Soube viver em oração o dia todo, falando a Deus com o 
coração ao longo do dia. Tantas vezes olhava para Jesus com carinho!

Sabia que era o Filho de Deus que lhe tinha sido confiado. Via com alegria como 
Jesus crescia, como menino e como jovem. Bebia as suas palavras e meditava nelas 
muitas vezes. Tinha com Maria as atenções dos enamorados, tratava-A com todo o 
carinho e respeito. Admirava as Suas virtudes, considerava a altíssima dignidade a 
que Deus A chamara.

JMJ 2022 EM PORTUGAL

“É uma excelente notícia e é também uma feliz confirmação de 
algo que já esperávamos há muito tempo em Portugal”, assim se 
expressou o Patriarca de Lisboa, Cardeal Manuel Clemente após 
o anúncio de que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em 2022 
será na capital portuguesa.

“Temos ali um canto do mundo onde a Europa se aproxima da 
África, onde Europa e África olham para o Atlântico, para essas 
Américas. Todos lá vão estar com gosto e com empenho”.

Também à Agência Ecclesia, o presidente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, que esteve no Panamá para o anúncio oficial, res-
saltou que “a abertura à África” foi “um ponto essencial” nas dis-
cussões sobre a próxima sede da JMJ, uma vez que “nunca houve 
estas jornadas” no continente africano.

JMJ PANAMÁ 2019
Diante de uma multidão de jovens que chegaram ao Panamá vindos dos 

cinco continentes, o Papa Francisco presidiu a Missa de encerramento da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2019, no Campo São João Paulo II. O 
Evangelho - disse o papa - apresenta-nos, assim, o início da missão pública 
de Jesus. Apresenta-O na sinagoga que O viu crescer, circundado por co-
nhecidos e vizinhos e talvez até por algum dos seus «catequistas» de infân-
cia que Lhe ensinou a lei. Momento importante na vida do Mestre quando 
Ele – a criança que Se formara e crescera dentro daquela comunidade – Se 
levantou e tomou a palavra para anunciar e realizar o sonho de Deus. Uma 
palavra até então proclamada apenas como promessa do futuro, mas que, na 
boca de Jesus, só podia ser pronunciada no presente, tornando-se realidade: 
«Cumpriu-se hoje».

Não é raro comportarmo-nos como os vizinhos de Nazaré, preferindo um 
Deus à distância: magnífico, bom, generoso mas distante e que não incomo-
de, um Deus domesticado. Porque um Deus próximo no dia a dia, amigo e 
irmão pede-nos para aprendermos proximidade, presença diária e, sobretudo, 
fraternidade. Ele não quis manifestar-Se de modo angélico ou espetacular, 
mas quis dar-nos um rosto fraterno e amigo, concreto, familiar. Deus é real, 
porque o amor é real; Deus é concreto, porque o amor é concreto. E é preci-
samente esta «dimensão concreta do amor aquilo que constitui um dos ele-
mentos essenciais da vida dos cristãos» (Bento XVI, Homilia, 1/III/2006).

 E também a vós, queridos jovens, pode acontecer o mesmo, sempre que 
pensais que a vossa missão, a vossa vocação, e até a vossa vida é uma pro-
messa que vale só para o futuro, nada tem a ver com o vosso presente. Como 
se ser jovem fosse sinônimo de «sala de espera» para quem aguarda que 
chegue o seu turno. E, enquanto este não chega, inventam para vós ou vós 

(continua pág. 2) (continua pág. 2)
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Soube protegê-lA e ajudá-lA nas várias situações do dia a dia, em Belém, no 
Egipto e em Nazaré. Com Ela gostava de conversar e de rezar ao longo do dia. 
Com Ela meditava no grandíssimo mistério que o Senhor lhes confiara, cuidar do 
Filho de Deus que vinha salvar os Homens.

S. José mostra-nos como podemos viver uma vida de amizade com Deus nas 
tarefas humildes da nossa vida.

C. Ferreira

Boa resposta do motorista
Estava um malandreco numa paragem. 
Ao ver que vinha muita gente no auto-
carro, perguntou ao motorista:
- Ó amigo, a Arca de Noé já está cheia? 
- Não, falta o burro. Podes entrar...

Pulga convencida 
Um elefante pisa uma pulga. A pulga 
sai de baixo da pata do elefante, olha 
para ele e, refilando, diz-lhe:
- Vê lá se gostavas que te fizesse o 
mesmo!

Nazaré, Basílica da Anunciação

PARQUE DO PERDÃO «RENOVA-ME» 
LUGAR DE ENCONTRO DOS JOVENS

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2019 transformou 
o Parque Recreativo Omar, da Cidade do Panamá, num ‘Parque do Perdão’, 
com 203 confessionários e padres disponíveis para o Sacramento da Confis-
são, em diversos idiomas.

Ao todos foram construídos 250 confessionários para a JMJ 2019, estando 
os restantes 47 colocados em centros comerciais e outros sítios de grande 
afluência de pessoas. Os confessionários foram construídos por pessoas que 
estão a cumprir penas na prisão La Joya e Nueva Joya.

próprios inventais um futuro higienicamente bem embalado e sem consequências, 
bem construído e garantido com tudo «bem assegurado». Não queremos oferecer 
a vocês um futuro de laboratório.

É a «ficção» da alegria. Não é a alegria do hoje, do concreto, do amor. Assim, 
com esta ficção da alegria, vos «tranquilizamos» e adormentamos para não fazer-
des barulho, para não incomodardes muito, para não colocardes interrogativos a 
vós mesmos e aos outros, para não vos pordes em discussão a vós próprios e aos 
outros; e «entretanto» os vossos sonhos perdem altitude, começam a adormentar-
-se e tornam-se «ilusões» rasteiras, pequenas e tristes (cf. Francisco, Homilia do 
Domingo de Ramos, 25/III/2018), só porque consideramos ou considerais que o 
vosso agora ainda não chegou; que sois demasiado jovens para vos envolverdes 
no sonho e construção do amanhã. E assim seguimos vos adiando. E sabem uma 
coisa, que muitos jovens gostam disso. Por favor, ajudemo-los a que não gostem 
disso, que se revelem, que queiram viver o agora de Deus.

Porque vós, queridos jovens, não sois o futuro, porque é normal dizer os jovens 
são o futuro, não. São o presente, vocês, jovens, são o agora de Deus. Ele convoca-
-vos e chama-vos, nas vossas comunidades e cidades, para irdes à procura dos 
avós, dos mais velhos; para vos erguerdes de pé e, juntamente com eles, tomar a 
palavra e realizar o sonho com que o Senhor vos sonhou.

Não amanhã; mas agora! Pois, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o 
vosso coração (cf. Mt 6, 21); e, aquilo que vos enamora, conquistará não apenas a 
vossa imaginação, mas envolverá tudo. Será aquilo que vos faz levantar de manhã 
e incita nos momentos de cansaço, aquilo que vos abrirá o coração enchendo-o de 
maravilha, alegria e gratidão. Senti que tendes uma missão e apaixonai-vos por 
ela, tudo dependerá disto (cf. Pedro Arrupe S.J., Nada és más práctico). Podere-
mos ter tudo; mas, queridos jovens, se falta a paixão do amor, faltará tudo! A pai-
xão do amor hoje e deixemos que o Senhor nos enamore e nos leve até o amanhã.

Para Jesus, não há um «entretanto», mas amor de misericórdia que quer pene-
trar no coração e conquistá-lo. Ele quer ser o nosso tesouro, porque Jesus não é um 
«entretanto» na vida nem uma moda passageira: é amor de doação que convida a 
doar-se.

É amor concreto, próximo, real; é alegria festiva que nasce da opção de parti-
cipar na pesca miraculosa da esperança e da caridade, da solidariedade e da fra-
ternidade frente a tantos olhares paralisados e paralisadores por causa dos medos 
e da exclusão, da especulação e da manipulação. Irmãos, o Senhor e a sua missão 
não são um «entretanto» na nossa vida, qualquer coisa de passageiro, não são 
apenas uma Jornada Mundial da Juventude: são a nossa vida, de hoje e sempre 
caminhando!

Ao longo de todos estes dias, como um fundo musical, acompanhou-nos de 
modo especial o «faça-se» de Maria. Ela não Se limitou a acreditar em Deus e 
nas suas promessas como algo possível, mas acreditou em Deus e teve a coragem 
de dizer «sim» para participar neste agora do Senhor. Sentiu que tinha uma mis-
são, apaixonou-Se, e isso decidiu tudo. Que vocês sintam que têm uma missão, 
deixem-se apaixonar e o Senhor decidirá tudo.

(continuação)

JMJ PANAMÁ 2019
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Contenças de Cima
De Lisboa, veio o Sr. José Luís Almeida e fa-

mília.
Esteve internado no Hospital de Viseu o Sr. 

Amilcar Lemos e a Sra. Serafina Marques.
Também foram operados a uma vista o Sr. 

Adelino Tavares e a Sra. Isilda Sequeira Tavares.
Para todos os nossos doentes rápidas melho-

ras.

Fundões
Ao Algarve foi o Sr. José Barbosa e esposa.
De Lisboa veio o Srª Gracinda Barbosa.
Da Alemanha estiveram os Sr. (s) José Silva e 

irmão António Silva e família. 
De Inglaterra a Srª Graça Cunha e família.
Contínua um pouco adoentado o Sr. António 

José Pais.
Para ele e todos os que se encontram doentes 

rápidas melhoras.

Casal de Cima
Esteve hospitalizado o Sr. José Santos com 

problemas respiratórios. Desejamos boa recu-
peração.

Devido a uma queda a Sª. Adelaide Ribeiro 
fraturou um braço, ao qual este teve de ser in-
tervencionado.

Um rápido restabelecimento são os nossos 
desejos.

O Sr. Sérgio Alexandre Santos esteve hospi-
talizado. Desejamos rápidas melhoras.

Outeiro
Sa Suíça veio o Sr. Jaime Pais Jorge.
Faleceu no Lar de S. José o Sr. Manuel Pe-

dro. Paz à sua alma.
De Lisboa vieram o Sr. Paulo Oliveira e fa-

mília.
De Espanha veio o Sr. Pedro Oliveira e fa-

mília, assistiram aos momentos fúnebres de seu 
irmão.

À família enlutada as nossas condolências.

Santiago
De Lisboa estiveram o Sr. Fernando Dias 

e família, a Srª. Teresa Emília Martins Lopes 
Cardoso e marido.

Da Alemanha a Srª. Maria Cristina Pinto 
Almeida e seu marido, o Sr. José Pinto Almeida 
e seu irmão Armando Pinto Almeida.

De França, o Sr. Armando Lopes, esposa e 
filha.

No Hospital de Viseu esteve internada a Srª. 
Maria Laura da Silva. 

Desejamos rápidas melhoras. 

Santiago de Cassurrães
CATEQUESE

A meio do ano é altura de fazer o balanço ao 
trabalho da catequese, dos mais importantes da pa-
róquia.

Há um grupo de crianças que são cuidadosas em 
vir à catequese e à missa todos os domingos. Uma 
parte significativa acompanhada pelos pais. Há ou-
tro grupo com bastantes faltas.

Há ainda outro dos que não vêm nem à missa e 
nem à catequese, porque os pais não têm fé ou são 
desleixados. Há pais que vão matricular os filhos 
noutras paróquias porque não os querem mandar à 
missa, nem acompanhá-los.

Louvor para os pais cuidadosos.
Os descuidados sofrerão as consequências já 

neste mundo, quando os filhos começarem a dar-
-lhes problemas de drogas, de álcool e de violência 
contra os pais. Oxalá que acordem.

No dia 17 de Fevereiro celebrámos os pastori-
nhos de Fátima, Santa Jacinta e S. Francisco Mar-
to, a quem confiamos as nossas crianças.

AMIGOS DO JORNAL
Com 100,00€ - Dª. Maria Fernandes Pereira 

(Br)
Com 30,00€ - Dª. Sandra Cristina Morais (Lux.);
Com 25,00€ - Dª . Isabel Lopes (Mang.)
Com 20,00€ - Dª . Ana Cristina Santos (Suíça); 

Dª. Isabel Meneses Correia (Vis); António Lopes 
(Fr.); Fernando Marques (Alem.); Dª. Georgete 
Costa (Lx);

Com 15,00€ - Dª. Maria José Costa Santos (Lx);
Com 10,00€ - Dª. Natividade Melo (Coimbra); 

Dª. Albertina Loureiro (Cunha); José António Ama-
ral (Coimbra); António Rebelo (C.M.); Dª. Graça 
Cunha (Ingl.); António Valentim Fradigue (Lx); Dª. 
Alice Tavares (Lx), Dª. Alice Borges (C.B.)

CENTRO PAROQUIAL

Póvoa de Cervães
A nossa aldeia continua a “matar” saudades 

dos nossos amigos e familiares.
Do País vieram o Sr. Rogério Viegas; Dª 

Celeste Viegas Martins e marido; Drª. Emília 
Gomes Albuquerque e família; Sr. Manuel Dias 
Pais e esposa.

Do estrangeiro vieram Dª Maria Zélia F. Sil-
va e seu filho João Paulo; Sr. Joaquim Oliveira e 
genro Manuel; Dª Benilde Costa e marido;

Da Suíça veio visitar a sua mãe Luís Carlos 
Santos.

Foram submetidos a intervenções cirúrgicas: 
em Lamego o jovem Marco Alexandre Marques, 
no Hospital de Viseu a Dª Elcida V. Cabral, a Dª 
Elvira R. Santos, a Dª Márcia Martins.

Internada esteve a Dª Maria Fernanda Mar-
ques Martins.

A todos os nossos doentes rápidas melhoras.
Faleceu, no dia 18 de Janeiro em sua casa, 

Joaquim D’ Abrantes Marques, com 96 anos de 
idade. Ao seu funeral vieram os seus netos, vin-
dos da Bélgica, Alice Maria e Susana Maria. A 
família agradece a todos aqueles que se juntaram 
na dor da perda, na última homenagem prestada 
e acompanharam até à sua última morada. 

Faleceu, no dia 1 de Fevereiro, Dª Florinda 
Matos Tavares. Ao seu funeral vieram os seus 
filhos, nora, genros e netos. De França veio o seu 
neto Sérgio. A família agradece a todos aqueles 
que se juntaram na dor da perda, na última ho-
menagem prestada e acompanharam até à sua 
última morada. 

Senhor do Arco 2019

No dia 27 de Janeiro fez-se o Leilão do Se-
nho do Arco.

O tempo ajudou e foram muitos os que apa-
receram. 

Parabéns à comissão e a todos os que cola-
boraram.

RECEITAS -------------------- 995,50 €
DESPESAS ---------------------- 62,20 €
SALDO ------------------------- 933,30 €

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

S. José - S. José é o padroeiro do nosso 
Centro Paroquial. A ele pedimos a sua protecção.

Sentimos dificuldades sobretudo nas valên-
cias de crianças. 

Nascem poucas e ainda por cima muitos pais 
inscrevem-nas fora da paróquia, por falta de brio.

Seria pena ter de fechar a creche, amanhã 
muitas famílias seriam prejudicadas e sentiriam 
a falta. Vamos abrir os olhos a tempo.

Contenças de Baixo
Da América vieram o senhor Norival Duarte 

e mulher e a senhora Irene Borges da Silva e 
marido.
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O fundamental no namoro
Duas coisas: conhecer-se bem e definir um projecto de vida em comum.
Quem o diz é Maria Álvares de las Asturias, casada, mãe de quatro fi-

lhos e que trabalha com famílias na prevenção de dificuldades matrimoniais. 
Para um cristão, o namoro é sempre uma preparação para o casamento. Mas, 
quando é que dois namorados devem decidir dar o passo de se casarem? 

Quando, depois de se conhecerem bem e verificarem que é possível de-
finir um projecto de vida em comum, descobrem que querem que esse amor 
que possuem um pelo outro seja uma realidade definitiva.

Esta é a grande diferença entre casar-se ou optar por outro tipo de rela-
ção. Muitas pessoas, nos dias de hoje, gostariam de escolher um amor de-
finitivo nas suas vidas, mas têm medo. Um medo que escraviza e paralisa!

Têm medo de que o ideal de um amor para sempre seja impossível. Bas-
ta olhar à nossa volta: quantos casamentos “desabam”! Que garantias tenho 
de que no meu caso será diferente?

Esta insegurança leva muitos a conformarem-se com um namoro o mais 
longo possível, deixando Deus de lado, dando por assente que é impossível 
que seja para sempre.

E este é um ponto de partida que faz desmoronar o namoro. Se começas 
a namorar com a convicção de que algum dia isto é capaz de afundar, podes 
ter a certeza duma coisa: afunda mesmo! Amar alguém para sempre é “ar-
riscado”. Não podemos controlar tudo. O que podemos dizer é apenas “que-
ro amar-te sempre, até ao fim da minha vida”. E podemos dizê-lo todos os 
dias, mesmo que não “sintamos” nada, porque o amor reside na “decisão” 
da vontade e não no “vento” dos sentimentos. E acreditemos – vivendo de fé 
– que Deus quer tornar realidade esse desejo sincero que pôs no nosso cora-
ção: amar o outro para sempre, sem condições de nenhum tipo.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

PAPA   RECEBIDO EM ABU DHABI

O Papa Francisco começou 4 de fevereiro, a sua viagem apostólica aos 
Emirados Árabes Unidos com uma visita oficial ao Príncipe Herdeiro, Xe-
que Mohammed bin Zayed Al Nahyan, no Palácio Presidencial em Abu 
Dhabi, onde ocorreu a cerimónia de boas-vindas.

O próximo evento na agenda do Papa nesta viagem foi o encontro priva-
do com os membros do Conselho Islâmico dos Anciãos na Grande Mesquita 
do Xeque Zayed.

Neste local, foi recebido pelo Grande Imã de Al-Azhar, o Ministro das 
Relações Exteriores, Tolerância e Cultura. Dentro da mesquita, o Papa visi-
tou o túmulo do Xeque Zayed, fundador do País. O Conselho Islâmico dos 
Anciãos é uma organização internacional independente que promove a paz 
nas comunidades islâmicas.

Ao lado do Grande Imã de Al-Azhar foi para o Founder´s Memorial, um 
monumento nacional que comemora a vida e património do Xeque Zayed, 
onde  o Papa participou do Encontro Inter-Religioso, um dos principais atos 
dessa viagem apostólica, e fez um discurso.

VIAGEM DO PAPA  A MARROCOS
A viagem do Papa Francisco a Marrocos ocorrerá de 30 a 31 de março. O 

Santo Padre se reunirá com representantes do povo marroquino, autoridades, 
sociedade civil e com o corpo diplomático na Esplanada da Mesquita Hassan 
onde pronunciará seu primeiro discurso da viagem.  

No dia 31 de março, o Papa Francisco visitará o Centro Rural de Serviços 
Sociais de Témara. Em seguida, irá à Catedral de Rabat, onde se reunirá com 
sacerdotes, religiosos, consagrados e o Conselho Ecumênico de Igrejas (Conse-
lho Mundial de Igrejas, CMI), fará um discurso e presidirá a oração do Ângelus. 
Depois está previsto um almoço com o séquito papal e, à tarde, o Pontífice ce-
lebrará a Santa Missa onde pronunciará a homilia.

PARA PERCEBER BEM O DRAMA DO ABORTO, 
É PRECISO ESTAR NO CONFESSIONÁRIO

O Papa Francisco defendeu hoje uma atitude de misericórdia perante 
quem procura a ajuda da Igreja Católica após um aborto, falando num “dra-
ma” para as mulheres.

“Para perceber bem o drama do aborto, é preciso estar no confessioná-
rio. É terrível”, referiu aos jornalistas, no voo de regresso a Roma, desde 
o Panamá, onde presidiu á Jornada Mundial da Juventude. Em novembro 
de 2016, o Papa Francisco anunciou a decisão de alargar definitivamente a 
faculdade de absolvição de quem praticou o aborto a todos os sacerdotes, 
deixando de ser necessária a confissão ao bispo (ou os padres a quem o 
bispo desse essa faculdade) para a remissão da pena.

“O problema não é dar o perdão, o problema é acompanhar a mulher 
que tomou consciência do aborto. São dramas terríveis”, observou, na con-
ferência de imprensa.

“Muitas vezes, quando choram e têm esta angústia, aconselho-as: ‘O 
teu filho está no Céu, fala com ele, canta-lhe a canção de embalar que não 
pudeste cantar’. Aí encontramos um caminho de reconciliação da mãe com 
o filho. Com Deus já está, o perdão, Deus perdoa sempre”. Francisco su-
blinhou que mensagem da misericórdia é “para todos, inclusive para quem 
está em gestação”, referindo que já se encontrou com mulheres arrependi-
das de terem abortado.

“Uma mulher, quando pensa naquilo que fez… Para dizer a verdade, é 
preciso estar no confessionário. E aí devemos consolar e não castigar, nada 
disso. Por isso, abri a possibilidade da absolvição do aborto, por misericór-
dia”, declarou.

Questionado sobre uma alegada oposição da Igreja Católica à educação 
sexual nas escolas, o Papa respondeu que é apenas contrário à “colonização 
ideológica”, nesta matéria.

DEUS DE MISERICÓRDIA
Deus é infinitamente justo. Há-de julgar um dia todos os homens, os 

bons e os maus: os bons para lhes dar o prémio das suas boas obras, os 
maus para lhes pedir contas do mal que fizeram.

Mas Ele é paciente e convida os maus a arrepender-se das suas faltas. 
Está sempre pronto a perdoar os maiores crimes.

Jesus deixou à sua Igreja o sacramento do perdão: “ Àqueles a quem 
perdoardes os pecados - disse aos apóstolos no dia de Páscoa, ser-lhes-
-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos”. Não 
excluiu nenhum pecado. Exige apenas o arrependimento.

Na parábola da ovelha perdida diz que Ele é o bom pastor que vai à 
procura da ovelha que se extraviou e a traz aos ombros para o rebanho. E 
afirma que há mais alegria no Céu por um pecador que se converte, que 
por noventa e nove justos que não precisam de arrepender-se.

Saibamos aproveitar a misericórdia de Deus enquanto vivemos neste 
mundo. Não adiemos para amanhã que não sabemos se virá.

ESTATUTO EDITORIAL
1. Família Paroquial é uma publicação que procura ser elo de 

ligação com as gentes de Santiago de Cassurrães e de Póvoa de 
Cervães a viver na sua terra e nas várias partes do mundo.

2. Visa interpretar corretamente os acontecimentos e formen-
tar a cultura e o progresso social.

3. É um jornal informarivo, dirigindo-se a todos sem discrimi-
nação política ou religiosa.

4. Propaga e defende os valores humanos e cristãos no respei-
to para com as outras opções.

5. Compromete-se a respeitar os princípios deontológicos da 
impressa e a ética profissional de modo a não abusar da boa fé, 
encobrindo ou deturpando a informação.


