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O Grande Amigo
Conta-se de Diógenes, personagem célebre da antiga Grécia, que anda-

va com uma candeia acesa em pleno dia.
Perguntaram-lhe que andava a fazer e ele respondeu: - Ando à procura 

do homem.
- Às vezes é difícil encontrar um homem de verdade.
E mais difícil ainda encontrar um verdadeiro amigo.
A Bíblia diz que um amigo é um tesouro.
Temos de ser amigos de todos e sê-lo de verdade. Não podemos desani-

mar se às vezes os amigos falham quando mais precisamos deles.
E temos de abrir os olhos para descobrir o melhor dos amigos, o Amigo 

que nunca falha.
Mostrou-nos o Seu amor dando a vida por nós, para nos salvar.
Ficou cá na terra até ao fim dos tempo, podemos encontrá-Lo facilmente, 

pois está vivo nos sacrários das nossas igrejas.
Podemos falar-Lhe, contar-Lhe as nossas penas, pedir-Lhe conselho 

quando os problemas da vida nos batem à porta.
Podemos falar-Lhe das nossas alegrias, compartilhá-las com Ele.
Sendo o Filho Unigénito de Deus é também verdadeiro Homem como 

nós. É o homem perfeito, modelo para toda a humanidade.

PAPA FRANCISCO
CONFESSOU-SE E ATENDEU A CONFISSÃO

O Papa Francisco recebeu nesta sexta-feira o sacramento da Reconci-
liação na Basílica de São Pedro, onde deu início à jornada “24 horas para 
o Senhor”, que se realizou neste dia 29 e 30 de março, pelo sexto ano 
consecutivo.

Depois de pronunciar sua homilia, com foco na passagem evangélica 
em que Cristo perdoa a mulher adúltera que ia ser apedrejada, o Santo 
Padre foi a um dos confessionários da basílica vaticana para receber a 
absolvição dos seus pecados .

Depois sentou-se num confessionário e atendeu as confissões de vários 
penitentes de diversos países.

Em sua homília, o Papa recordou que, para Cristo, “antes do pecado, 
vem o pecador”. A Confissão é a passagem da miséria à misericórdia, é a 
escrita de Deus no coração. Sempre que nos abeiramos dela, lemos que 
somos preciosos aos olhos de Deus, que Ele é Pai e nos ama mais de 
quanto nos amamos a nós mesmos”, “Se queremos a libertação do mal, 
temos de dar espaço ao Senhor, afirmou.

(continua pág. 2)

VIAGEM A MARROCOS
Papa despediu-se em clima de festa,

junto da comunidade católica 

O Papa Francisco encerrou   a sua visita de dois dias a Marrocos com uma Mis-
sa para a comunidade católica, que tem cerca de 25 mil pessoas no país (0,07% 
da população), junto dos quais deixou uma mensagem contra o ódio e a violência.

“A experiência diz-nos que a única coisa que conseguem o ódio, a divisão e a 
vingança é matar a alma da nossa gente, envenenar a esperança dos nossos fi-
lhos, destruir e fazer desaparecer tudo o que amamos”, disse, perante milhares de 
pessoas reunidas no complexo desportivo ‘Principe Moulay Abdellah’, na homilia 
da celebração, em espanhol e francês.

Perante migrantes de várias proveniências, membros do clero e de institutos 
religiosos, Francisco admitiu que muitas circunstâncias podem alimentar a divisão 
e o conflito, levando a acreditar no ódio e na vingança como “formas legítimas de 
obter justiça de maneira rápida e eficaz”.

“Só se formos capazes diariamente de levantar os olhos para o céu e dizer Pai 
Nosso, é que poderemos entrar numa dinâmica que nos possibilite olhar e ousar 
viver, não como inimigos, mas como irmãos”, acrescentou.

A primeira viagem do Papa Francisco a Marrocos começou com apelos ao diá-
logo inter-religioso e ao respeito pelos migrantes, tendo sido assinada uma decla-
ração conjunta, com o rei Muhammed VI, sobre o estatuto de Jerusalém; o domin-
go foi dedicado à minoria católica, com novas mensagens contra a intolerância.
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Cultivar a amizade
A amizade tem de se cultivar, senão esvai-se e desaparece.
Temos de crescer na amizade com Cristo. Ele disse: “vós sereis Meus ami-

gos se fizerdes o que vos mando”.
E disse também: “o Meu jugo é suave e a Minha carga é leve”.
Cumprir aquilo que Jesus nos manda é fácil porque nos dá a Sua graça. E 

enche-nos de alegria, porque nos leva pelo caminho seguro, porque nos man-
tém junto de Cristo e só Ele tem palavras de vida eterna como dizia S. Pedro.

Ser amigo de Jesus é sentir-se seguro. “O Senhor é meu pastor nada me 
falta - diz o Salmo 22. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha 
alma”.

Jesus manifestou-se a Santa Margarida Maria Alacoque mostrando-lhe o 
Seu Coração e convidando-a a espalhar no mundo a devoção ao Seu Divino 
Coração.

Jesus quis que olhássemos para esse coração, que nos manifesta o Seu 
amor infinito por nós.

Quer que essa certeza nos entre pelos olhos, nos encha de alegria e nos 
anime a corresponder a esse amor.

Está no sacrário 

Nos sacrários das nossas igrejas está Jesus vivo, verdadeiro Deus e verda-
deiro Homem. Ali O podemos encontrar, sentir o Seu amor por nós.

O Rei Balduíno da Bélgica, falecido já há alguns anos gostava de visitar 
Jesus na capela do seu Palácio e participar na adoração eucarística.

Dizia que ia a bronzear a sua alma. Ali se encontra o sol que é Jesus Cristo, 
que nos enche de luz, que nos aquece com o seu amor.

Francisco de Fátima, hoje São Francisco Marto gostava de ficar junto do 
sacrário na igreja paroquial quando ia para a escola para fazer companhia e 
consolar a Jesus escondido.

Vale a pena procurar o Amigo que nunca falha, a quem podemos encontrar 
uma vez e outra.

Vale a pena cultivar a amizade com Ele. 

C. Ferreira

Catedral de Notre Dame
Tesouros que se salvaram do incêndio
O reitor da Catedral de Notre Dame de Paris, Mons. Patrick Chauvet, informou 
que a Santa Coroa de Espinhos e uma túnica de São Luís, rei da França, foram 
salvas do fogo que no dia 15 de abril devastou a emblemática igreja francesa.
“Estou muito chocado”, disse Mons. Chauvet, em declarações ao jornal ‘Libéra-
tion’. “É um monumento que tem 855 anos. Vimos o pináculo colapsar enquanto 
estava sendo restaurado”, acrescentou.
A relíquia da coroa de espinhos colocada na cabeça de Cristo antes de ser cruci-
ficado consiste em um anel de juncos unidos por fios de ouro, com um diâmetro 
de 21 centímetros, sobre os quais estavam os espinhos que foram distribuídos ao 
longo da história pelos imperadores bizantinos e pelos reis da França.
Entre outros tesouros que a Catedral de Notre Dame guarda, estão também um 
dos cravos com os quais Cristo foi crucificado e um fragmento de sua cruz.

Simples casualidade 
- Ontem encontrei a Ana, aquela que
foi a melhor aluna do seu curso ... 
-Ai é, e o que lhe disseste? 
- Um hamburguer sem cebola, se 
faz favor! 

Trabalhador nato 
- O que vais fazer hoje? 
-Nada! 
- Já não fizeste isso ontem? 
- Sim, mas não acabei ... 

Casal de visita a um museu 
Ela: - Que quadro horroroso, credo! 
Ele: - Isso não é um quadro, é um espelho! ... 

Jantar ao meio-dia! 
Um avarento entra num restaurante ao meio-dia 
e pergunta ao empregado: 
- Quanto custa o almoço? 
- 8 euros! - responde o empregado. 
- E o jantar? 
- 6,50 euros ... 
- Então sirva-me o jantar. 

Adaptar a doutrina?
«Se a Igreja moderasse as suas exigências doutrinais, creio que teria mui-

tíssimas mais adesões. Para a Igreja sobreviver é vital que saiba adaptar a sua 
doutrina aos novos tempos».

Já ouviram este tipo de argumentos?
É bom saber que eles, longe de serem originais, repetem-se há mais ou menos 

dois mil anos.
Há pessoas que garantem que teriam fé se vissem ressuscitar um morto. Ou 

se, porventura, a Igreja moderasse as suas exigências em relação a alguns pontos 
da sua doutrina (que, já agora, convém recordar que não é sua, mas sim de Jesus 
Cristo).

Mas o mais provável é que, mesmo que hipoteticamente se cumprissem as 
condições que enunciam, a sua falta de fé encontrasse outros requisitos em que 
apoiar-se.

E aqueles que não acreditam devido ao seu incoerente comportamento moral, 
não passariam a acreditar mesmo que um morto ressuscitasse diante deles. Rapi-
damente, encontrariam uma “sábia” explicação para o fenómeno que os deixasse 
continuar a viver como sempre.

Convém recordar a atitude que tiveram os príncipes dos sacerdotes quando vi-
ram Jesus ressuscitar Lázaro. Em vez de acreditarem no que viam os seus olhos, 
decidiram matar também Lázaro porque, por causa dele, muitos acreditavam em 
Jesus (cf. Jo 12, 10-11).

A Igreja, como qualquer pessoa sensata, defende o que considera verdadeiro e 
não deseja “diluir” essa verdade. Isto não é intolerância. É, simplesmente, defen-
der com coerência as próprias convicções.

Ouvi, recentemente, uma comparação que me pareceu muito oportuna:
«Quando alguém diz com convicção que dois mais dois são quatro e aparece 

outro que diz que são seis, surge hoje em dia com facilidade um terceiro que, em 
nome do diálogo e do respeito mútuo, diga que são cinco».

Mas o pior vem depois: surgem pessoas que elogiam efusivamente o terceiro 
como sendo alguém conciliador e profundamente tolerante.

Que conceito mais intolerante do que significa a tolerância!

Pe. Rodrigo Lynce de Faria
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Contenças de Cima
Da Suíça, o Sr. Jaime Pais Matos e esposa; 
Da Inglaterra, a Srª Cristina Gomes Martins e mari-

do;
De França, o Sr. Manuel João Pina dos Santos;
De Lisboa, o Sr. Artur Pais e esposa; Sr. José Manuel 

Marques e esposa e o jovem António Sequeira Tavares;
Do Porto, a Srª Isabel Marques, marido e filhos.
Foi operada a uma vista a Srª Lurdes Marques.
Desejamos rápidas melhoras a todos os doentes.
Celebrou o seu casamento  em nossa igreja a meni-

na Marta Daniela Santos Almeida c Sérgio Miguel Silva 
Aguiar. Muitos parabéns e muitas felicidades.

Fundões
Vieram visitar os familiares na Páscoa:
Do Entroncamento, o Sarg. Joaquim Martins Gomes;
De Santa Maria da Feira, o Sr. António Lúcio Martins 

Gomes;
De Rio de Mouro, a Sr. Paulo Pais;
De Lisboa, esteve o Srª Marina Silva;
Tem andado muito mal de uma perna a Sr.ª Maria José 

Ribeiro. Rápidas melhoras para todos os doentes.

Outeiro
Do estrangeiro vieram, Nelson Pinto e seu irmão 

Rafael Luís Pinto e família; José Ramos e família; 
Glória Almeida e seu marido; Lurdes Almeida e ma-
rido; Sr. António Almeida e família.

Do país veio, Dª Aurora Pinto.
Foi operado aos olhos no hospital de Viseu o Sr. 

José Maria Rodrigues.
Desejamos rápidas melhoras.

Santiago
De Coimbra, esteve a Drª Alexandra Amaral;
De Aveiro, Jorge Manuel Figueiredo Teixeira, es-

posa e filho.
Da Amadora, Alberto Cabral Lopes, esposa e 

filha;
De Lisboa, Srª Teresa Emília Martins Lopes e 

seu marido;
De França, Sr. Manuel Cunha Pais Viegas e es-

posa; Srª Libânia Lopes Pinheiro e marido;
Do Luxemburgo, esteve a passar alguns dias 

com os seus avós, o jovem Rodrigo Lopes;
Da Suíça, Hugo Andrade, esposa e filho;
De E.U.A., depois de algum tempo por cá, re-

gressam o Sr. Ildefonso Manuel Melo Figueiredo; 
de lá veio o Sr. José Benigno Pinto e esposa.

Deu uma queda a Srª Libânia Lopes Pinheiro. 
Rápidas melhoras.

Santiago de Cassurrães
VISITA PASCAL

Decorreu nos dias habituais a visita pascal com 
a colaboração de equipas de leigos.

É uma tradição bonita, Jesus vai celebrar com 
cada família a sua vitória sobre a morte.

Beijámos a sua Cruz e agradecemos o amor 
que nos mostrou.

Agradecemos a colaboração das várias equi-
pas e as ofertas para a igreja, o chamado folar.

PEDITÓRIO 

Santiago - 366,00; Fundões - 205,00€; Con-
tenças de Baixo - 525,00; Outeiro e Balteiro 
- 40,00; Cassurrães - 105,00; Casal de Cima - 
270,00; Aldeia Nova - 70,00; Quintas - 15,00; 
Contenças de Cima - 227,00; Casal Mundinho 
- 90,00; TOTAL - 1.911,00. Deus pague a todos.

CATEQUISTAS

No dia 12 de Maio houve reunião de catequis-
tas. Presente a maior parte. Ocasião de rever os 
trabalhos e ganhar ânimo para o fim deste ano.

CURSOS DE CRISTANDADE

No dia 14 de Maio reuniram-se os cursistas, ti-
vemos o estudo da exortação do Santo Padre
“ alegrai-vos e exaltai ”.

AMIGOS DO JORNAL
Com 30,00€ - António José Vitória Almeida (Fr.)
Com 20,00€ - José António Mateus (Alem.); Dª Au-

rora Pinto (Lix.); Dª Glória Loureiro (Fr.); Dª Maria José 
Brito (C.B.); Engº José Miguel Brito (Lux.); Dª Isabel 
Ribeiro Couto (Lux.); Engº Carlos Albuquerque (Lix.); 
Dª Teresa Coelho (Lix.); Dª Salete Martins (Lix.); Hen-
rique Matos (Sant.); José Carlos Augusto (Sant.); Vítor 
Gomes (Mang.);

Com 15,00€ - José Melo Pereira (Mang.); António 
Manuel Ribeiro (Lix.); 

Com 10,00€ - Dª Céu Castelhano (C.B.); Dª Pre-
ciosa Gonçalves (Porto); Fernando Martins de Melo 
(Cass.); Manuel Nascimento (Cass.); Celestino Pais 
(Cass.); Álvaro Melo (Cas. Cima); João Henriques 
(Cas. Cima); Luís Martins (Mang.); Carlos Melo (Cas. 
Cima); Joaquim Nascimento (Fr.); Manuel Martins 
(Fund.); Dª Grancinda Albuquerque (Fund.); José Bar-
bosa Cunha (Fund.); Domingos Nascimento (Fund.); 
Carlos Pinheiro (Fund.); José Manuel Pedro (Fund.); 
Engº António Pais Amaral (Fund.); Dª Virgínia Chaves 
(Fund.); David Sequeira (Sant.); Luís Morgado (Sant.); 
Fernando Almeida (Sant.); Fernando Almeida (Sant.); 
Adolfo Cravo (Sant.); Dª Celeste Figueiredo (Mang.); 
Dª Amélia Gomes (Sant.); Alexandre Brito (Mang.); 
João Cardoso da Silva (Sant.);

Com 5,00€ - José Américo Ferreira;
Muito obrigado a todos.

Póvoa de Cervães

Mais uma vez tivemos a visita Pascal onde Cristo 
Ressuscitado esteve connosco.

Do país vieram: Dª Lurdes Ferreira Silva; Sr. Car-
los Almeida; Dª Drolice Almeida e marido; Dª Cláudia 
Tavares e família; Dª Carla Sofia Dias e filho; Dª 
Lisete Maria Morais e família; Dª Idalina Martins e 
marido; Sr. Teles Urbano; Dª Lucilia V. Cabral; Dª 
Celina V. Cabral e família; Dª Paula Laranjeiro; Sr. 
Mário V. Carvalho; Sr. Luís Carlos Silva Pais; 

Hospital: encontra-se internada no Hospital 
de Viseu a Dª Maria Alice Viegas. Ali foi também 
D.Silvana Martins. Rápidas melhoras a todos os 
nosso doentes.

Do estrangeiro vieram: Sr. José Manuel Coelho 
e esposa; Dª Fernanda Dias; Sr. J. Carlos Cabral 
e esposa; Dª Benilde Pais Costa e neto Hugo; Sr. 
Armando Matos e esposa; Sr. Gabriel Marques e 
esposa; Sr. Mário Martins e esposa; Sr. José Carlos 
Matos e esposa; Dª Cristina Marisa Cabral e família;

Para o funeral da sua avó veio o Sr. Filipe Matos.
Para a Alemanha foi o Sr. Joaquim Oliveira e 

família; Jorge Oliveira; jovem Dalila Oliveira.
Para a Bélgica o Sr. Aristides M. Viegas e espo-

sa;
Para França foi o Sr. José Matos.

Casal Mundinho
Faleceu a Srª Celeste de Jesus. As nossas condolên-

cias para toda a família.
Por lapso no jornal anterior houve engano nos nomes 

de quem ofereceu os limões, foi Carlos Cabral e não Car-
los Martins;

Foi operada a Srª Margarida Cabral e não Margarida 
Sequeira;

Esteve internado em Viseu o Sr. Joaquim Henriques 
Martins;

Da Madeira, esteve Luís Miguel Pais Cabral; 
De Lisboa, Paulo Pais; Jorge Miguel Martins e familia-

res do Sr. Henrique Sequeira.

Casal de Cima
Foi submetido a uma operação, em Tondela, o Sr. 

Álvaro Melo, encontra-se em recuperação. Rápidas me-
lhoras.

Na Suíça, foi abençoado com o nascimento de um 
menino o casal Paula Rodrigues e marido. Parabéns aos 
pais e muitas bênçãos para o novo rebento.

Quintas
Esteve internado no Hospital  de  Viseu o senhor 

Joaquim Martins. Desejamos as suas melhoras.
De Peniche esteve o Sr. João Pacheco e família

Curso de Teologia
Realizou-se o curso de Teologia nos dias 13, 14 e 15 

de Abril. O tema foi as missões na Igreja.
Foram conferentes Pe. Francisco Medeiros, Pe. Ed-

son Oliveira e Pe. Enrique Calvo.

Contenças de Baixo
Nesta quadra da Páscoa vieram de vários pontos do 

país:
Dª Rosa Carvalho Amaral e família; Dª Hélia Carva-

lho Amaral e família; Sr. Carlos Mota Amaral; Sr. António 
T. Lopes e esposa; Sr. Jorge M. T. Lopes e esposa; Dª 
Lurdes Soares Quitério e marido; Dª Anabela Inácio e 
filha; Dª Mª Céu Inácio e família; Dª Helena Sampaio e 
família; Sr. António Aguiar de Sousa e esposa; Sr. Fran-
cisco Alves e esposa; Dª Marta Albuquerque e família; 
Dª Rita Albuquerque e família; Dª Diana Albuquerque e 
marido; Sr. António José A. Coelho e família;

Foram submetidos a intervenção cirúrgica o Sr. Pau-
lo Costa e Dª Jesus Cunha Monteiro. Votos de melhoras.

CENTRO PAROQUIAL

Peregrinação a Lourdes
De 26 a 30 de Agosto vamos fazer uma peregrina-

ção a Lourdes, Torreciudad e Nossa Senhora do Pilar, 
em Zaragoza.

Visitaremos também Loyola, onde nasceu Santo 
Inácio, Ávila, terra de Santa Teresa de Jesus.

Para mais informações dirigir-se ao pároco:
Telf. 232 614 224     ou     917 621 614

Uma família de Póvoa de Cervães ofereceu vá-
rias propriedades para o centro paroquial e pagou a 
despesa da escritura. Que Deus lhes pague. Todas 
as ajudas são bem vindas.

O centro paroquial precisa da ajuda e do brio 
de todos os residentes e dos emigrantes. Não 
pode manter-se só com a ajuda do estado e o 
contributo dos utentes. Estamos com déficit nos 
últimos três anos nas contas de gestão. É um 
alerta.

Capela do Calvário
Esteve entre nós o Sr. Secretário de Estado das 

autarquias locais, Dr. Carlos Miguel. No dia 4 de Abril 
veio assinar o protocolo para o restauro da Capela do 
Calvário, da Irmandade do Menino Jesus.

O Estado vai comparticipar as obras em 50%.
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EXORTAÇÃO APOSTÓLICA
Christus Vivit

1. CRISTO VIVE: é Ele a nossa esperança e a mais bela juventude 
deste mundo! Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de 
vida. Por isso as primeiras palavras, que quero dirigir a cada jovem 
cristão, são estas: Ele vive e quer-te vivo!

2. Está em ti, está contigo e jamais te deixa. Por mais que te possas 
afastar, junto de ti está o Ressuscitado, que te chama e espera por ti 
para recomeçar. Quando te sentires envelhecido pela tristeza, os ran-
cores, os medos, as dúvidas ou os fracassos, Jesus estará a teu lado 
para te devolver a força e a esperança.

3. Com afeto, escrevo a todos os jovens cristãos esta Exortação 
Apostólica, ou seja, uma carta que recorda algumas convicções da 
nossa fé e, ao mesmo tempo, encoraja a crescer na santidade e no 
compromisso em prol da própria vocação. Mas, dado que é um mar-
co miliário dentro dum caminho sinodal, dirijo-me simultaneamente 
a todo o Povo de Deus, aos pastores e aos fiéis, porque a reflexão 
sobre os jovens e para os jovens nos interpela e estimula a todos nós. 
Por isso, nalguns parágrafos falarei diretamente aos jovens, enquan-
to noutros oferecerei abordagens mais gerais para o discernimento 
eclesial.

4. Deixei-me inspirar pela riqueza das reflexões e diálogos do Síno-
do do ano passado. Aqui não poderei recolher todas as contribuições 
– podereis lê-las no Documento Final –, mas procurei assumir, na re-
dação desta carta, as propostas que me pareceram mais significati-
vas. Assim, a minha palavra será enriquecida por milhares de vozes 
de crentes de todo o mundo, que fizeram chegar ao Sínodo as suas 
opiniões. Mesmo os jovens não crentes, que quiseram participar com 
as suas reflexões, propuseram questões que fizeram nascer em mim 
novos interrogativos.

AMOR COM OBRAS
Jesus disse aos apóstolos: “nisto conhecerão que sois meus 

discípulos se vos amardes uns aos outros”.
Ao longo dos séculos os cristãos promoveram muitas obras 

para ajudar os que precisavam: hospitais, albergues, leprosarias, 
colégios e escolas para a instrução dos mais pobres.

Um exemplo do nosso tempo é a Madre Teresa de Calcutá.
Todos somos chamados a colaborar com essas obras de apoio 

aos que precisam.
Não podemos contar apenas com as ajudas do Estado.
No juízo final o Senhor dirá aos bons: “ Tive fome e deste-me 

de comer, tive sede e deste-me de beber, estava doente e trataste 
de mim...”

No final da vida seremos julgados sobre o amor.

PAPA NA BULGÁRIA

Mais de 200 crianças receberam a Primeira Comunhão das 
mãos do Papa.

As crianças de toda a Bulgária receberam a Primeira Comun-
hão das mãos do Papa Francisco neste  6 de maio, em uma Missa 
celebrada na Igreja do Sagrado Coração, da cidade búlgara de 
Rakovsky.

“Queridas crianças. Agora vocês receberão Jesus. Não se dis-
traiam, não pensem em outras coisas, apenas pensem em Jesus. 
Venham ao altar para receber Jesus, em silêncio. Façam silêncio 
no coração Pensem que é a primeira vez que Jesus vai até vocês. 
Depois, virão muitas outras vezes. Pensem nos seus pais, nos 
seus catequistas, nos seus avós, nos seus amigos.  

“Fazer a Primeira Comunhão – enfatizou – significa querer es-
tar cada dia mais unido a Jesus, crescer na amizade com Ele e 
desejar que também os outros possam gozar da alegria que Je-
sus nos quer dar. O Senhor precisa de vós para poder realizar o 
milagre de envolver com a sua alegria muitos dos vossos amigos 
e familiares”.

ORDENAÇÕES SACERDOTAIS
EM ROMA

34 fiéis do Opus Dei receberam a ordenação sacerdotal no 
sábado passado, no 4 de maio, na basílica de Santo Eugénio 
(Roma). Os novos presbíteros provêm de 16 países diferentes e 
incorporam-se no clero da Prelatura.

 O cardeal Antonio Cañizares ordenou os candidatos. Na sua 
homilia, dirigindo-se aos 34 diáconos que se preparavam para re-
ceber o sacerdócio, disse: “Não esqueçais: o bom pastor é aquele 
que, como Cristo, pensa sempre no bem das almas antes que 
nos seus interesses pessoais. E, para isso, é capaz dos maiores 
sacrifícios, porque sabe amar.

GUADALUPE, BEATA
No dia 18 de Maio,Madrid acolheu a beatificação da doutorada em 

Química e investigadora espanhola Guadalupe Ortiz de Landázuri 
(1916-1975) que, entre outras coisas, levou a mensagem do Opus Dei 
para o México. Numa carta, o Papa Francisco indicou-a como exemplo 
de “santidade da normalidade”.

O cardeal Giovanni Angelo Becciu, prefeito da Congregação para 
as Causas dos Santos, foi o delegado do Santo Padre. Concelebraram 
o cardeal arcebispo de Madrid, Carlos Osoro, o prelado do Opus Dei, 
Fernando Ocáriz, bem como seis cardeais, nove arcebispos, dezassete 
bispos e uns 150 sacerdotes.

Papa Francisco: la alegría de Guadalupe
O Papa Francisco quis “unir-se à alegria e ação de graças” pela be-

atificação de Guadalupe Ortiz de Landázuri através de uma carta lida 
pelo vigário auxiliar da prelatura, Mariano Fazio, no final da cerimónia.

A nova beata - disse Francisco - “pôs as suas muitas qualidades 
humanas e espirituais ao serviço dos outros, ajudando de modo es-
pecial outras mulheres e as suas famílias necessitadas de educação e 
desenvolvimento”. O pontífice destacou que Guadalupe “realizou tudo 
isto sem qualquer atitude proselitista, mas somente com a oração e o 
testemunho”, “com a alegria que brotava da sua consciência de filha 
de Deus, aprendida do próprio S. Josemaria”.


