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Amor à Liberdade
Liberdade, liberdade,
Ouve o outro que diz:
Liberdade como as árvores,
Quer-se presa a uma raiz.

N.º 695

Preço € 0,55 - Mensal

AVÓS CATÓLICOS

DÃO TESTEMUNHO DE FÉ AO PAPA

São versos de um grande poeta, Correia de Oliveira.
Muitos homens na sua soberba acham que a liberdade é
fazer tudo o que lhes apetece. É o orgulho do homem que se
quer fazer igual a Deus.
A liberdade é um dom maravilhoso concedido ao homem.
Tornamo-nos capazes de escolher entre vários bens e até de
escolher o mal. Mas se escolhermos o mal tornamo-nos escravos. “O que faz o pecado é escravo do pecado”. - disse Jesus.
Temos de usar a nossa liberdade para o bem, e assim teremos direito a um prémio, podemos merecer a bem aventurança
eterna.
A liberdade anda ligada com a responsabilidade, porque somos livres, temos de responder pelas nossos escolhas.
Deus correu o risco da nossa liberdade. Ele “quer que todos
se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade”.
Mas podemos dizer que não a Deus e escolher a desgraça
eterna, afastando-nos de Deus para sempre.
Temos de saber escolher, voluntariamente podemos escolher o bem, amar a Deus e seguir o caminho que nos indica e
que leva ao céu.
(continua pág. 2)

Durante o encontro mariano com a juventude e com as famílias em Iasi, na Roménia, o
Papa Francisco escutou o testemunho de um casal católico e dos seus onze filhos, dos quais
sete decidiram casar-se e quatro optaram pela vida religiosa.
Elisabetta e Ioan são provenientes de um pequeno povoado nos arredores da província
de Iasi onde, segundo eles, “a pequena comunidade católica vive em harmonia e respeito
com os membros da comunidade ortodoxa”.
“Não viemos sozinhos, mas com os nossos onze filhos: sete deles escolheram formar
uma família e quatro escolheram o caminho da consagração ao Senhor, dois sacerdotes e
duas religiosas. Alguns vieram do exterior para estar aqui: da Bélgica, da Itália, mas também
do outro lado do rio Prut, da República da Moldávia”, disse Elisabetta ao Papa.
Com alegria, a mãe idosa afirmou que “hoje estão todos reunidos, como há algum tempo,
todo domingo pela manhã”, quando iam para a igreja da sua cidade dedicada a Santo António
de Pádua, “o santo que sempre nos protegeu”, afirmou Elisabetta. Elisabetta e Ioan contam
que rezam constantemente pelos seus filhos e netos, “para que eles também possam permanecer perto do Senhor” e “construir um futuro sem esquecer onde começaram”.
“Sonhamos que todo o nosso povo não esqueça as suas raízes e oramos para que viva
em paz e confiança em si mesmos e em Deus, mas também rezamos pela Igreja, pelos
sacerdotes, pelas pessoas consagradas, para que tenham a coragem de dar testemunho
do Senhor. E também rezamos por Sua Santidade, Santo Padre, para que a Mãe do Senhor
possa sempre cuidar de si”, disse Elisabetta, concluindo o seu testemunho.
ACI

VIAGEM À ROMÊNIA

Lourdes - A Gruta Milagrosa

Durante a Audiência Geral celebrada na Praça de São Pedro do Vaticano, o Santo Padre
compartilhou com os fiéis o balanço de sua estadia na Romênia entre os dias 31 de maio a 2 de
junho, e afirmou ter encontrado ali “uma Igreja viva”.
O Santo assinalou que, como anunciava o lema da viagem, “exortei a ‘caminhar juntos’. E
minha alegria foi poder fazê-lo não ao longe, ou do alto, mas caminhando eu mesmo no meio do
povo romeno, como peregrino em sua terra”.
“Os diferentes encontros evidenciaram o valor e a exigência de caminhar juntos tanto entre
os cristãos, no plano da fé e da caridade, como entre os cidadãos, no plano do compromisso
civil”, explicou o Papa Francisco.
“Com o Patriarca e o Santo Sínodo da igreja ortodoxa romena tivemos um encontro muito
cordial no qual se reafirmou a vontade da Igreja Católica de caminhar juntos na memória reconciliada e por volta de uma unidade mais plena que o próprio povo romeno invocou profeticamente durante a visita de São João Paulo II”.
Sobre os eventos celebrados junto à comunidade católica, assinalou que “celebrámos três
liturgias eucarísticas. A primeira na catedral de Bucareste, a 31 de maio, Festa da Visitação da
Virgem Maria, ícone da Igreja no caminho da fé e da caridade”.
“A segunda no Santuário de Sumuleu Cius, meta de muitíssimos peregrinos. Ali, a Santa
Mãe de Deus acolhe ao povo fiel em variedade de línguas, de culturas e de tradições”. E a
terceira liturgia “foi a Divina Liturgia em Blaj, centro da Igreja grego-católica na Romênia, com a
beatificação de sete bispos mártires grego-católicos, testemunhas da liberdade e da misericórdia do Evangelho”.
O Papa Francisco sublinhou que “particularmente intenso e festivo foi o encontro com os
jovens e as famílias, que teve lugar em Iasi, antiga cidade e importante centro cultural, ponte
entre o ocidente e oriente. Um lugar que convida a abrir caminhos sobre os que caminhar juntos
na riqueza da diversidade, em uma liberdade que não corte as raízes, mas as desenha de forma
criativa”.
Por último, recordou “a visita à comunidade ‘rom´ em Blaj. Naquela cidade os ‘rom’ são muito
numerosos, e por isso quis saudá-los e renovar a chamada contra toda discriminação e pelo
respeito das pessoas de qualquer étnica, língua e religião”.
ACI
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(continuação)

A Falsa Liberdade
Vemos todos os dias como muitos querem uma liberdade absoluta, proclamam que o aborto, que mata a vida no seio materno, é um direito das mães, proclamam que outros podem acabar
com a própria vida pelo suicídio ou pela eutanásia, vão até ao
ponto de querer escolher o sexo. Assim pensam os que defendem as teorias do género. Esquecem-se que é preciso respeitar
a natureza, que não somos senhores absolutos da vida.
A verdadeira liberdade anda ligada com a verdade. Jesus disse: “se guardardes a minha palavra, conhecereis a verdade e a
verdade vos fará livres”.
Só a verdade nos fará livres. Seguir os ensinamentos de Jesus
é seguir o caminho da verdadeira liberdade.
O condutor que vai pela estrada é livre quando obedece às leis
do trânsito e às indicações que vão aparecendo.
Doutro modo matar-se-à a si próprio e aos outros condutores.

países comunistas ou muçulmanos. Outros, em países que se dizem
democráticos, em que os cristãos não têm direito de expor as suas
opiniões ou manifestar a sua fé.
Temos de respeitar a opinião dos outros, mesmo as posições erradas que escolheram.
Mas somos livres de expor a nossa visão da vida.
Hoje os homossexuais querem que respeitem as suas escolhas
mas procuram formar grupos que atacam todos os que manifestam
posições contrárias, o que vai contra a legítima liberdade.
Ensinemos os mais novos a entender corretamente o sentido da
liberdade para saberem utilizá-la para o bem e encontrar o caminho
da felicidade.

Respeitar a Liberdade
Temos de respeitar a nossa liberdade e exigir que respeitem a
dos outros.
Respeitar a nossa liberdade é saber utilizá-la bem. Procurando
em cada momento tomar as decisões prudentes, sabendo aproveitá-la para espalhar o bem à nossa volta, fazendo-nos servidores de todos.
Temos de exigir o respeito pela liberdade dos outros.
Hoje muitos cristãos são perseguidos, uns abertamente em

Zaragoza - Basílica de Nossa Senhora do Pilar

A hiperprotecção
Há uns anos atrás, uma rapariga
norte americana, que estava a estudar
na Universidade de Barcelona, ficou
presa no elevador. Ao ver-se em tal
apuro, achou que o melhor modo de
resolver a situação era telefonar para
a sua mãe, que estava na Flórida, a
7500 km de distância.
A supermãe entrou rapidamente
em acção. Ao dar-se conta da magnitude do problema, começou por tranquilizar o seu “rebento universitário”
e resolveu tomar as rédeas do assunto com determinação: contactou a
Universidade e exigiu a “libertação
imediata” da sua filha.
Enquanto isso, a universitária
“aproveitou o tempo” no elevador
para pôr em dia as suas redes sociais,
mensagens e e-mails. Nem lhe passou pela sua cabeça “intelectual” que
ela própria podia pressionar o botão
de alarme que possuía o elevador
para estas lamentáveis situações.
Esta história é um exemplo gráfico de onde pode chegar a hiperprotecção dos pais em relação aos seus
filhos. O resultado são “rebentos”
que, mesmo que possuam uma gran-

de preparação académica, não têm
capacidade para resolver os seus problemas do dia-a-dia.
O objectivo desse actuar é tornar
os filhos felizes. Mas é exactamente
aquilo que não conseguem, porque
ser superprotector torna os filhos dependentes. E as pessoas dependentes
não são felizes.
Não permitir aos filhos que experimentem frustrações é enganá-los. A
vida está repleta de pequenas e grandes contrariedades, e é preciso ensinar que a tolerância à frustração e a
resiliência são hábitos fundamentais
para sermos felizes.
Na educação é necessário um
certo risco, sempre de acordo com a
idade dos filhos. É preciso deixá-los
actuar por sua conta, ensiná-los a gerir a sua liberdade e a aprender com
os inevitáveis fracassos.
Isso é o que lhes dará uma verdadeira felicidade no presente e no futuro: saberem-se capazes de resolver
os seus próprios problemas.
Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Bom Humor!!
Clímax do romantismo:
Ela: - Querido, gostarias mais de uma mulher
Eva, distraída...
bonita ou inteligente?
Ele: - Ó mor ... tu sabes que eu só gosto de ti! Uma bela tarde, Eva tentou surpreender Adão e, surgindo por trás, tapou-lhe os olhos ...
-Adivinha que é? - disse ela.
-Quem haveria de ser?-disse ele.
Falta de cortesia
Ele: - Dizem que todos temos um
lado bonito!
Ela: - Então tu deves ser um círculo!

Ficha Técnica

CASAS À VENDA
Santiago,
casa à venda das
senhoras do Correio,
na rua principal.
Tratar com a paróquia:
Telf. 232 614 224
Telm. 917 621 614

Contenças de Baixo,
casa à venda de Maria
José Dias. Pertence ao
Centro Paroquial:
telf. 232 614 789
Telm. 917 621 614
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Santiago de Cassurrães

PRIMEIRA COMUNHÃO
No dia 20 de Junho, festa do Corpo de Deus, fizeram a sua Primeira Comunhão nove meninos da nossa
paróquia.
Parabéns para eles e para os seus pais.
FESTA NOSSA SENHORA DE CERVÃES
Vai celebrar-se no dia 15 de Setembro a Festa de
Nossa Senhora de Cervães.
Queremos homenagear a Nossa Senhora na festa
dos Seus anos.
São mordomos:
SANTIAGO - Carlos Alberto Matos e António Manuel Sales;
CASAL MUNDINHO - António Rebelo;
CONTENÇAS DE BAIXO - Abel S. Almeida; Silvano
João Pais e Pedro Rebelo;
CONTENÇAS DE CIMA - António Manuel Pina e
José Fernando Rodrigues;
FUNDÕES - Carlos Nascimento e António Ferreira
Gomes;
CASSURRÃES - Manuel Nascimento;
OUTEIRO - José Manuel Ribeiro;
CASAL DE CIMA - António Luís Chaves Marques;
ALDEIA NOVA - Dr. Carlos Ribeiro Lopes;
Vamos todos colaborar com eles e que a Nossa Senhora continue a proteger a nossa paróquia a converter
os que andam desviados.
FESTA DE S. TIAGO
Vai celebrar-se no dia 28 de Julho a festa do nosso
padroeiro S. Tiago.
São mordomos os Srs. Mário de Almeida Pinto, Armando Almeida, as Sras Helena Costa e Margarida Cabral e os jovens Rúben Figueira e Alina Tatiana Almeida.
FESTA DA BÍBLIA
No dia 14 celebraram a Festa da Bíblia sete jovens
da paróquia.
Parabéns para eles e para os seus pais.
CURSISTAS
A 6 de Julho os cursistas realizaram a reunião habitual que foi de encerramento e de festa.
Escuteiros
Os jovens do CNE tiveram o seu acampamento no
fim de semana do dia 7 de Julho em Ribamondego.
As guias fizeram o delas no fim de semana do dia 30
de Junho em Aldeia Nova.

Aldeia Nova
Da América esteve a Srª Silvina Gouveia e filhos.

Casal de Cima
Esteve internada alguns dias no Hospital a Srª
Anabela Martins.
Rápidas melhoras.
Da Suíça, em casa dos seus pais, esteve a Srª
Paula Gomes, marido e filho.

Cassurrães
No Hospital de Viseu foi operada a uma hérnia a Srª
Maria Alcília Lemos Ribeiro.
Rápidas melhoras.
Da América veio a Srª Amélia Almeida e marido.

Santiago

Póvoa de Cervães

De Queluz esteve o Sr. Fernando Dias e esposa;
De Castelo Branco a Srª Alice Rodrigues e marido;
De Azeitão esteve a Srª Maria de Fátima Rodrigues
Guimarães, marido e filha;
De Inglaterra o Sr. José António Ferreira Matos, esposa e filhos;
Dos E.U.A. esteve a Srª Alice Couto Amaral Nogueira e esposo;
Da Suíça esteve o Sr. António José da Silva Pinto;
Na Suíça, esteve a passar alguns dias, com os
seus filhos a Srª Maria Alice Martins Tomás;
No Hospital de Viseu, foi operado à vesícula e a
uma hérnia, o Sr. Álvaro Martins e o Sr. Eduardo Martins Tomás e Sr. Luís Morgado operados também mas
à anca;
Rápidas melhoras.
Em Lisboa, no IPO foi operado o Sr. António Manuel
Pais Cardoso.
Rápidas melhoras para todos.
Após prolongada doença, faleceu em Viseu, Rio de
Loba onde residia, o Sr. José Melo.
Em Tondela, faleceu a Srª Julieta Amaral.
Paz às suas almas.

Do país vieram o Sr. Paulo Nunes Silva Cardoso e
esposa; Sr. Mário V. Carvalho e família; Dª Lisete Maria Morais e família; Dª Eurides Nunes; Sr. Laurentino
Cabral e família; familiares da Dª Adelaide Lopes; Carla
Sofia M. Dias e filho; Dª Idalina Martins; Dª Drolice Cabral e filha;
Pelo Hospital encontram-se internadas a Dª Maria
Alice Viegas e a Dª Darcília Oliveira depois de terem
sido submetidas a intervenções cirúrgicas.
Encontra-se internado no Hospital de Viseu o Sr. António Lopes Martins.
Rápidas melhoras a todos.
Do estrangeiro veio o Sr. António Viegas Carvalho
e esposa; o jovem Ilídio Martins Nunes; a jovem Nancy Marques; Sr. Armando Matos e esposa; Sr. Alberto
Azevedo e esposa; Dra. Maria da Encarnação Cabral
e família.

Contenças de Cima
Da Inglaterra veio a Srª Catarina Ferreira, marido e
filhos, Sr. Mauro Cabral, esposa e filha.
De França veio o Sr. Artur Lopes.
Do Brasil a Srª Helena Cabral e família; o Sr. José
Loureiro, esposa e filho.
De Lisboa veio o Sr. Jorge Gomes e esposa;
Do Porto a Srª Isabel Marques, marido e filhos.
Faleceu a Srª Maria dos Prazeres Almeida.
As nossas condolências a toda a família.

Contenças de Baixo
Dos EUA vieram o Sr. Norival Duarte e a Srª Fluriges. Srª Fernanda Santos Dias e filho Luís S. Dias.
Sa Suíça o Sr. Albino Santos e esposa Dª Maria Herminia;
Da Alemanha a Srª Carla S. Lopes e família; o jovem
Tiago André Lopes;
De França Sr. Sérgio S. Lopes e família;
Do Algarve Srª Paula Soares e São Soares;
De Lisboa Srª Rosa C. Amaral e marido;
No Hospital de S. Teotónio esteve internado o Sr.
Manuel Duarte que já teve alta. Votos de melhoras.
O jovem Pedro Costa teve um acidente de trabalho
ficando alguns dias incapacitado. As melhoras.
Foi levada ao Hospital pelo INEM a Srª Silvina M.
Amaral por se ter sentido mal, após algum tempo em
observação teve alta. Votos de melhoras.

Fundões
De Lisboa, esteve a Srª Marina Silva e família;
Do Entroncamento, esteve o Sargento Joaquim Martins Gomes e esposa;
De Lisboa, veio visitar os seus pais o Sr. Vitor Martins e família;
Ao Algarve, foi à comunhão do seu neto o Sr. José
Barbosa e esposa;
Para a Alemanha visitar os seus familiares foi o Sr.
José Barbosa e esposa:
Da Alemanha, veio a Srª Natália Tomás e marido, ao
funeral da sua mãe.

Centro Paroquial
As instituições funcionam bem se têm funcionárias competentes e empenhadas .Aqui
deixamos uma palavra de louvor para as nossas trabalhadoras em especial para as mais
dedicadas e responsáveis.

Peregrinação a Lourdes
De 26 a 30 de Agosto vamos fazer uma peregrinação 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

PRIMEIRA COMUNHÃO
Três meninos da nossa paróquia fizeram a sua Primeira Comunhão no dia de Corpo de Deus.
Parabéns para eles e para os seus pais.
Profissão de Fé
No dia 14 de Julho fizeram a Profissão de Fé quatro
jovens da paróquia. Que sejam fiéis aos compromissos
que renovaram nesse dia.
FESTA DO PADROEIRO
No dia 23 de Junho celebrámos o nosso padroeiro S. João
Batista.
Foram mordomos os Srs. Luís Morais e António Martins,
as Sras Sandrina Marques e Deolinda Dias, os jovens Diogo
Pacheco e António Mário Ribeiro.
A missa e procissão foram abrilhantadas pela Banda de
Abrunhosa a Velha, que atuou durante a tarde, animada pela
quermesse e sardinhada.
RECEITAS ---------------------------------- 2.206,70€
DESPESAS ----------------------------------- 906,70€
SALDO --------------------------------------- 1.300,00€
Parabéns para todos, sobretudo para os mordomos.

AMIGOS DO JORNAL
Com 100 dólares - José Maria Lopes (EUA);
Com 50,00 - José P. Loureiro (BR); António Américo Pais
(EUA); João Pacheco;
Com 30,00 - António J. Almeida (FR); Carlos Alberto Pinheiro;
Com 20,00 - Engº Luís Rodrigues (CB); António Augusto
Correia (CB); Fernando Pais (CC); Jaime Pais de Matos (Suíça); Célio Pais de Matos (Esp); José Manuel Martins (Lx); Carlos Alberto Pinheiro (FR);
Com 10,00 - João Gonçalves Marques (CB); António Aguiar
(CB); Dª Margarida Ferraz (Mang); Dª Rosa Soares (CB); António Albuquerque (CB); Dª Laura Domingues (CB); António J.
Martins (CB); Dª Marilda Pais (CC); Amadeu M. Martins (CC);
José Guilherme Pereira (CC); José António Loureiro (CC); Milton Fernandes (CC); Dª Lia Martins (CC); Jorge Lopes (CB);
David Pais (CB); Engº José António Sousa (Fund); António
M. Cardoso (Sant); Fernando Almeida (Sant); Norberto Albuquerque (AN); Dª Adelaide Lopes (Pov); Amando J. Gonçalves
(Sant);
Com 5,00 - Dª Maria de Lurdes; Dª Fernanda Soares; Américo Pina; António Albuquerque; José A. Carvalho; Aristides
Tavares; José S. Rodrigues; Dª Justa Pais; Dª Maria Cassilda; Graciano Martins; Dª Deolinda Martins; Flórido M. Almeida; Arlindo S. Rodrigues; Pedro Matos; Dª Elsa Cardoso; José
Duarte; Dinis Diogo; Dª Odete Almeida; Luís Almeida; Abel Almeida; João M. Rebelo; Dª Silvina Carvalho; Adelino Pereira;
Luís Filipe Lopes; José Miguel Loureiro; António Cunha Almeida; Carlos Nascimento; Amando Ribeiro; Dr. António F. Gomes;
Bernardino Pereira; Dª Fernanda Matias; António Rodrigues;
Rui Valério; Dª Conceição Teixeira; Luís Pais; Amando Silva;
Álvaro Matos; Filipe Pais Pinto; Dª Celestina Ferreira; Armindo
Martins; Alberto Matos; Carlos Matos; Carlos Alberto M. Lopes;
Fernando Pinto; Fernando A. Rodrigues; José Santos; António
Luís Chaves Marques; Paulo Melo; Carlos Abrantes.
Obrigado a todos.
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PAPA FRANCISCO ANUNCIA TEMA DA
JMJ LISBOA 2022

O Papa Francisco anunciou o tema da próxima Jornada Mundial da Juventude de
2022, que acontecerá na cidade de Lisboa, Portugal: “Maria levantou-se e partiu apressadamente”.
O Santo Padre fez o anúncio no sábado,22 de junho, durante a audiência que concedeu no Palácio Apostólico do Vaticano a jovens participantes do XI Fórum Internacional
dos Jovens, que aconteceu em Roma de 19 a 22 de junho, organizado pelo Dicastério
para os Leigos, a Família e a Vida, com o objetivo de promover a implantação do Sínodo
2018 sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional.
“Pois bem! A próxima edição internacional da JMJ será em Lisboa, em 2022. Para
esta etapa de peregrinação intercontinental dos jovens, escolhi como tema: ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’”.
O Santo Padre convidou os jovens a meditar durante os próximos anos “sobre os
versículos: ‘Jovem, eu te digo: levanta-te’ e ‘Levanta-te! Eu te constituo testemunha do
que viste!’”.
“Com isso, desejo também desta vez que haja sintonia entre o itinerário para a JMJ
de Lisboa e o caminho pós-sinodal. Não ignorem a voz de Deus que os impulsiona a se
levantar e a seguir os caminhos que Ele preparou para vocês. Como Maria, e junto a Ela,
sejam cada dia portadores de sua alegria e seu amor”.
Em seu discurso, o Papa Francisco fez um chamado aos jovens católicos a se envolverem mais na Igreja: “A Igreja necessita de vocês para ser plenamente ela mesma”.
ACI

A EUTANÁSIA
“É UMA DERROTA PARA TODOS”
O Papa Francisco se pronunciou nesta quarta-feira, 5 de junho, no debate sobre a
eutanásia e a rechaçou novamente ao recordar que “a eutanásia e o suicídio assistido
são uma derrota para todos”.
A eutanásia e o suicídio assistido são uma derrota para todos. A resposta a que somos chamados é nunca abandonar aqueles que sofrem, não desistir, mas cuidar e amar
para restaurar a esperança.
Esta mensagem do Pontífice se deu em meio à polêmica pela suposta aplicação
da eutanásia na Holanda a uma adolescente de 17 anos, afetada por uma profunda
depressão.
Entretanto, informações posteriores revelaram que, embora a jovem Noa Pothoven
tenha solicitado a eutanásia. Esta lhe teria sido negada. Por isso, Noa Pothoven teria
decidido deixar de comer e beber, o que levou à morte.
Noa havia sofrido assédio sexual aos 11 e 12 anos e, aos 14, foi violentada por dois
homens. A jovem holandesa não denunciou o fato, porque teve força para enfrentar as
recordações, mas o estupro causou estresse pós-traumático, anorexia e depressão.
ACI

ENSINAR OS FILHOS
Uma das tarefas mais importantes dos pais é educar os filhos. E é das mais difíceis
e mais gratificantes ao mesmo tempo.
Uma matrona importante da Antiga Roma dizia que as suas jóias eram os seus filhos.
Para educar bem os filhos é preciso em primeiro lugar amá-los de verdade e querer
o seu bem.
É necessário também dar-lhes tempo e atenção, que a vida agitada do nosso tempo
nem sempre facilita.
É preciso ensiná-los com carinho e paciência. É importante corrigi-los a tempo e horas, saber dizer não. Animá-los a fazer o bem e a combater os defeitos sem desanimar.
Hoje os professores e catequistas queixam-se da indisciplina das crianças. Talvez
os pais sejam os reais responsáveis por essa situação, porque não sabem dizer não
aos filhos.
As crianças desde muito pequenas sofrem a influência da televisão, dos telemóveis,
da internet e os pais nem sempre sabem ajudá-los a aproveitar o que é bom desses
meios de comunicação.
Vale a pena cuidar dos filhos, prepará-los para a vida, animá-los a fazer o bem e a
serem úteis aos outros.

HOMEM E MULHER OS CRIOU
O Vaticano pronunciou-se sobre a ideologia de género na escola com
um documento da Congregação para a Educação Católica intitulado: “Homem e mulher os criou. Para uma via de diálogo sobre a questão de género na educação”.
O documento explica que “ se difunde cada vez mais a consciência de
que estamos diante de uma verdadeira e própria emergência educativa,
em particular no que concerne aos temas de afetividade e sexualidade”.
O Vaticano adverte que a “desorientação antropológica que caracteriza
difusamente o clima cultural de nosso tempo, certamente contribuiu para
desestruturar a família, com a tendência de cancelar as diferenças entre o
homem e a mulher, consideradas como simples efeitos de um condicionamento histórico-cultural”.
Esta ideologia “apresenta uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia o fundamento antropológico da família. Esta ideologia leva a projetos
educativos e diretrizes legislativas que promovem uma identidade pessoal
e uma intimidade afetiva que estão radicalmente desvinculadas da diversidade biológica entre o homem e a mulher. A identidade humana vem determinada por uma opção individualista, que também muda com o tempo”.
Ao contrário, “a visão antropológica cristã vê na sexualidade um elemento básico da personalidade, um modo próprio de ser, de se manifestar,
de se comunicar com os outros, de sentir, de expressar e de viver o amor
humano”.
Por isso, “a Congregação para a Educação Católica, dentro de suas
competências, tem a intenção de oferecer algumas reflexões que possam
orientar e apoiar aqueles que estão comprometidos com a educação das
novas gerações a abordar metodicamente as questões mais debatidas sobre a sexualidade humana, à luz da vocação ao amor a que cada pessoa
é chamada”…
No documento, apresentam uma série de “argumentos racionais que
esclarecem a centralidade do corpo como um elemento integral da identidade pessoal e das relações familiares”.
Recorda que, “do ponto de vista genético, as células do homem (que
contêm os cromossomos XY) são diferentes das mulheres (cujo equivalente é XX) desde a concepção”.
O processo de identificação da pessoa “se vê obstaculizado pela construção fictícia de um ‘género’ ou ‘terceiro género’. Desta maneira, a sexualidade se escurece como uma qualificação estruturante da identidade
masculina e feminina. A tentativa de superar a diferença constitutiva do
homem e da mulher, como acontece na intersexualidade ou no transgender, conduz a uma ambiguidade masculina e feminina, que pressupõe de
maneira contraditória aquela diferença sexual que se pretende negar ou
superar”.
Finalmente, o Vaticano aborda a introdução da ideologia de género na
educação e assinala que, “sem uma explicação satisfatória da antropologia na qual se baseia o significado da sexualidade e da afetividade, não é
possível estruturar adequadamente uma via educativa que seja coerente
com a natureza do homem como pessoa, a fim de orientá-lo ao pleno desenvolvimento de sua identidade sexual no contexto da vocação ao dom
de si mesmo”.
O primeiro passo para este esclarecimento antropológico consiste em
“reconhecer que o homem também possuiu uma natureza que ele deve
respeitar e que não pode manipular como lhe apetece”.
Explica que “a antropologia cristã tem suas raízes na narração das origens tal como aparece no livro de Gênesis, onde está escrito que ‘Deus
criou o homem à sua imagem [...] homem e mulher os criou’. Nestas palavras, há o núcleo não só da criação, mas também da relação vivificante
entre o homem e a mulher, que os coloca em íntima união com Deus”.
Defende que “é necessário reafirmar a raiz metafísica da diferença sexual: de fato, o homem e a mulher são as duas formas nas quais se expressa e realiza a realidade ontológica da pessoa humana”.
“Esta é a resposta antropológica à negação da dualidade masculina
e feminina a partir da qual a família é gerada. A rejeição dessa dualidade
não apenas apaga a visão da criação, mas delineia uma pessoa abstrata
que depois escolhe para si, autonomamente, uma ou outra coisa como sua
natureza”.
Também se nega a “homens e mulheres a sua exigência criacional de
ser formas da pessoa humana que se integram mutuamente. Ora, se não
existe a dualidade de homem e mulher como dado da criação, então também não existe a família como realidade pré-estabelecida pela criação.
Mas, neste caso, a prole também perdeu o lugar que até agora lhe correspondia e a dignidade particular que lhe é própria”.
Destaca que “a família é o lugar natural onde esta relação de reciprocidade e comunhão entre o homem e a mulher encontra o seu pleno desempenho”.
Enfatiza que na família “se fundamentam dois direitos fundamentais,
que devem sempre ser respaldados e garantidos”.
“O primeiro é o direito da família a ser reconhecida como o principal
espaço pedagógico primário para a formação da criança.”
O segundo direito “é o da criança crescer numa família, com um pai e
uma mãe capazes de criar um ambiente ideal para o seu desenvolvimento
e maturidade afetiva. Continuar amadurecendo em relação, em confrontação, com o que é a masculinidade e feminilidade de um pai e uma mãe, e
assim armando a sua maturidade afetiva”.

