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É preciso que Ele reine
Jesus veio à Terra para trazer a felicidade aos homens.
A salvação que nos oferece significa a felicidade um dia no Céu, mas significa 

também a felicidade já na terra.
Veio tornar-nos filhos de Deus, participantes da Sua vida divina e da Sua alegria, 

mesmo no meio dos sofrimentos que fazem parte da nossa existência e que são 
consequência do pecado dos primeiros homens e de cada um de nós.

Como S. Paulo temos de gritar: “ é preciso que Ele reine” e trabalhar com todas 
as forças para espalhar entre os que nos rodeiam o reinado de Jesus Cristo.

Só Ele dá sentido à vida, só Ele pode encher o nosso coração, só Ele tem pala-
vras de vida eterna.

O demónio continua a querer destruir o reinado de Jesus, afastando os homens 
dos ensinamentos de Cristo.

Continua a enganar-nos a cada um de nós prometendo a felicidade se nos afas-
tarmos d’ Ele, fazendo o que nos sugerem as nossas paixões, seguindo os conce-
lhos  e exemplos dos que não vivem à maneira de Jesus.

Satanás continua a espalhar a cizânia entre os homens. Serve-se dos maus 
para espalhar doutrinas erradas contra a fé cristã. Procura fazer guerra aos bons, 
aos amigos de Jesus. Os cristãos continuam a ser perseguidos em muitas partes 
do mundo.

Serve-se também da preguiça, da indolência de muitos cristãos.
Convence a muitos que se dizem discípulos de Cristo que não há nada a fazer 

para combater o mal ou que não têm obrigação de trabalhar para espalhar no mun-
do a doutrina e o amor de Cristo.

Que reine em cada um de nós
Queremos que Ele reine em cada um de nós. Havemos de dizer-Lhe muitas ve-

zes pelo dia fora: “Senhor, quero servir-Te”. Quero amar-Te de verdade no meu dia 
a dia. Conhecendo melhor o Teu evangelho e vivendo à Tua maneira em todos os 
aspetos da minha vida, sem excluir nenhum deles.

Servir a Cristo é reinar, é encontrar o sentido do nosso existir, é viver na alegria 
nas horas boas e nas horas más.

Temos de sentir a honra de trabalhar para Ele, de espalhar entre os nossos fami-
liares e amigos a fé e o amor de Cristo.

Temos de sentir a alegria de nos unirmos cada dia à cruz de Jesus. Ela não é 
apenas sinal de salvação. É também sinal de vitória, da vitória de Jesus sobre o 
demónio e sobre o pecado.

É também para nós sinal do caminho da felicidade. Sabendo contrariar os nos-
sos gostos em pequenas coisas cada dia seremos vencedores de nós mesmos. 

É sabendo sacrificar-nos que somos capazes de amar os outros. É sabendo 
aceitar as contrariedades e as doenças que surgem em nossa vida que podemos 
transformar a dor em alegria.

É perdendo a vida - diz Jesus - que encontramos a vida.

Lutar por Cristo
O demónio tem muita gente a trabalhar para ele. Gente que espalha a cizânia no 

mundo, promovendo a guerra e o ódio.
Semeando a discórdia e o egoísmo nas famílias. Convencendo os homens que 

têm o direito de fazer o que agrada às suas más paixões.
Que podem matar as vidas que estão ainda no seio materno, promovendo o 

aborto. Que podem usar o seu corpo procurando o prazer sem respeitar a Lei Santa 
de Deus. Que podem até escolher a sua identidade sexual como propõe a chamada 
ideologia de género. Que querem impor aos outros as suas formas erradas de pen-
sar, combatendo os que defendem a verdade e a reta visão da vida. Tudo em nome 
duma falsa tolerância.

Não podemos calar. Com sabedoria e fortaleza temos de chamar os bois pelos 
nomes: chamar bem ao bem e chamar mal ao mal, mesmo que sejamos persegui-
dos.

Havemos de ajudar os outros a conhecer os ensinamentos de Cristo, Ele é o 
caminho, a verdade e a vida. As Suas palavras continuam a ser palavras de vida 

(continua pág. 2)
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SÍNODO SOBRE A AMAZÓNIA
A Amazónia montou a tenda em Roma. As penas e as pinturas faciais encheram 

a Cidade Eterna. Sim, vive-se intensamente este Sínodo sobre a Amazónia e há 
muitas pessoas que vieram do sul da América para participar neste evento. Uns 
como ‘padres sinodais’ ou ‘convidados’. Outros para estar nos muitos acontecimen-
tos organizados durante as três semanas sinodais.

 Estive na Basílica de S. Pedro na Missa de Abertura presidida pelo Papa Fran-
cisco. Momento alto foi a homilia, cheia de mensagens fortes  O Papa lembrou que 
os dons nem se compram nem se trocam nem se vendem. Recebem-se e dão-se! 
Por isso, na Igreja não há lugar para funcionários, mas para servidores e a alegria 
dos cristãos tem de estar no servir. ‘Reavivar’ é dar a vida a um fogo que não se 
deve sufocar. E quem alimenta este fogo é o Espírito Santo que não pactua com a 
timidez e o medo, mas dá prudência para um correto discernimento.

Tony Neves

PAPA INSTITUI O DOMINGO
DA PALAVRA DE DEUS

O Papa Francisco instituiu o “Domingo da Palavra de Deus” que a Igreja Univer-
sal celebrará todo terceiro domingo do Tempo Comum para “fazer crescer no povo 
de Deus uma religiosa e assídua familiaridade com as Sagradas Escrituras”.

Assim indicou o Santo Padre com a Carta Apostólica na forma de “Motu Proprio”, 
intitulada “Aperuit Illis”, publicada   a 30 de setembro, na memória litúrgica de São 
Jerônimo.
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eterna. Ao contrário dos que espalham o erro em nome da modernidade. Pensando 
que estão avançados, não fazem mais que ressuscitar erros muito antigos, que en-
contramos nas civilizações decadentes da antiguidade. Temos de ensinar as crian-
ças desde pequenas a amarem a Jesus e aprender a doutrina que ensinou.

Animar os jovens a serem valentes em seguir a Cristo e fugir de tudo o que os 
degrada e engana. Despertar os pais para viver o matrimónio segundo o modelo de 
Cristo, a cuidar a educação cristã dos seus filhos, a dar-lhes exemplo na vida de 
cada dia e no ambiente de oração na família. Cristo conta connosco para reinar no 
coração de todos os homens, Ele enche-nos da Sua força e da Sua alegria para não 
desanimarmos nas dificuldades.

Continua a dizer-nos: “ Não temais, Eu venci o mundo”.
C. Ferreira

Na mesa de operações
Doente: 
- Mas... senhor doutor, e se a operação falhar? 
Cirurgião: 
- Esteja descansado, homem.
Se a operação falhar, você nunca o saberá. 

Bêbados 
Iam dois bêbados na ponte, quando um deles se 
desequilibra e cai no rio. De imediato o outro foi 
pedir socorro, mas quando o tiraram da água já 
estava morto. 
- Então, como é que ele está? - perguntou o outro 
bêbado. 
- Bebeu água a mais. 
- Está a ver ... Bebe água pela primeira vez e morre.

REBELIÃO DOS PAIS
Parkfield é uma escola de ensino primário, situada num bairro pobre de Bir-

mingham. Possui mais de 700 alunos com idades entre os 4 e os 11 anos. Re-
centemente, converteu-se numa notícia bombástica no Reino Unido porque os 
pais dos alunos se recusaram terminantemente a que os seus filhos assistissem 
a umas aulas sobre homossexualidade e transexualidade.

Houve manifestações à porta da escola, greve dos alunos durante alguns 
dias (promovida pelos pais) e muita polémica nos meios de comunicação. A es-
cola acabou por suspender as aulas previstas até que se alcance um acordo 
com os pais.

No fundo, tudo se reduz a uma pergunta fundamental: quem decide aquilo 
que se ensina a crianças de 4 a 11 anos em assuntos que têm relação com te-
mas morais e concepções do que é uma família?

É a escola ou são os pais?
A escola argumenta que o programa só pretende inculcar tolerância, igualda-

de e não discriminação dos gays e dos transexuais.
Os pais vêm o assunto de um modo completamente diferente.
Consideram que, com a desculpa de se inculcar tolerância, pretende-se pro-

mover a homossexualidade e a transexualidade como algo normal. E isto, dizem 
eles em alto e bom som, choca radicalmente com as suas convicções.

E acrescentam que enviam os seus filhos à escola para aprenderem inglês, 
matemática e ciências e não para que se lhes explique os direitos LGBT.

Se noutros lugares os alunos fazem greve para exigir medidas contra a mu-
dança climática, as famílias de Parkfield fazem-no para que não se ensinem na 
escola valores contrários aos que procuram transmitir em casa.

Como diz Ahmed, um dos líderes do protesto, que é muçulmano, «moralmen-
te não aceitamos que a homossexualidade seja uma relação sexual válida. Isto 
não é sermos homofóbicos, do mesmo modo que alguém que não acredita no 
Islão não é, por esse simples facto, islamofóbico».

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Saiba mais em: creditoagricola.pt

O Banco nacional
com pronúncia local 

Desde 1911

IRMÃ DULCE CANONIZADA
Irmã Dulce agora é Santa! O seu nome junto ao de outros 4 beatos foi inscrito 

no livro dos Santos em uma multitudinária Missa celebrada no domingo 13 de 
outubro na Praça de São Pedro do Vaticano presidida pelo Papa Francisco.  

A Missa de canonização decorreu no exterior da Basílica de São Pedro, no 
Vaticano. Junto ao altar, situado no alto das escadas de acesso à Basílica, havia 
uma imagem da Virgem a cujos pés se situaram cinco relicários com as relíquias 
dos novos Santos.

Maria Rita, aos 13 anos, começou a acolher em sua casa mendigos e doen-
tes, transformando a residência da família em um centro de atendimento. A casa 
ficou conhecida como “A Portaria de São Francisco”, devido ao grande número 
de pessoas carentes que acolhia.

Junto com uma das suas tias, conheceu os lugares mais carentes da cida-
de, ficando marcada pela pobreza. Seu interesse pela vida religiosa despertou 
durante sua adolescência. Assim, em 1933, após se formar como professora, 
ingressou no Instituto das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe 
de Deus, com o nome de Dulce, em homenagem a sua mãe.

A Irmã Dulce entregou a sua vida ao serviço dos necessitados, fundou a 
União dos Trabalhadores de São Francisco, um movimento cristão de trabalha-
dores na Baía, o Hospital Santo Antônio e uma rede de apoio social que admi-
nistrou até ao dia da sua morte.

As suas numerosas fundações reúnem-se sob o nome de Obras Sociais Irmã 
Dulce (OSID), que atualmente incluem o Complexo Roma, uma rede de hospi-
tais e centros de saúde para os mais pobres e o Centro Educacional Santo Antô-
nio. Além disso, a organização administra vários centros de saúde no município 
de Salvador.

Cristo Rei
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Contenças de Cima
De Inglaterra veio a Srª Cristina Gomes Martins 

e marido, Marco Martins e namorada.
De Suíça veio o Sr. Nuno Filipe Brites dos San-

tos e esposa.
De Alemanha veio o Sr. Fernando Marques.
De Espanha veio a Srª Gracinda Pina dos San-

tos.
Partiu um pé a Srª Cristina Abrantes. Rápidas 

melhoras.

Fundões
De Lisboa veio a Srª Marina Silva.
Para a Alemanha foram o Sr. José Barbosa e 

esposa.
No hospital da CUF em Viseu foi operada a um 

joelho a Srª Maria José Ribeiro e já se encontra a 
recuperar em sua casa.

Depois de fazer exames no hospital de Viseu e 
ser operado, o Sr. António José Pais já se encontra 
a recuperar em sua casa.

Rápidas melhoras a todos.

Santiago de Cassurrães

Póvoa de Cervães

Casal de Cima
Foi submetido a uma cirurgia aos olhos o Sr. 

José Martins.
De Algarve veio a sua filha Srª Madalena Cos-

ta, para prestar apoio ao seu pai.
Rápidas melhoras.
Faleceu o Sr. José António Cabral, irmão da Srª 

Amélia Cabral a residir em Viseu onde foi sepulta-
do.

As nossas condolências a toda a família. Esta 
agradece a todos os que participaram no seu fu-
neral. Centro Paroquial

Acabaram-se as férias e os nossos familia-
res e amigos já regressaram aos seus desti-
nos, mas ainda vêm alguns “matar “ saudades 
da terra natal.

Do país veio o Sr. António Silva; a Srª Vitó-
ria Santos e família.

Do estrangeiro vieram o Sr. José dos San-
tos Marques e esposa; o Sr. Cláudio Silva Oli-
veira e família; o Sr. João Maria da Silva e fa-
mília; o Sr. José António Dias Lemos; o jovem 
António Matos; o Sr. António Pais Ribeiro; o 
Sr. José Azevedo; o Sr. Ilídio Martins Nunes; o 
Sr. Mário Martins Nunes e o Sr. Walter Martins 
Nunes.

FAMÍLIA PAROQUIAL

De Inglaterra veio a Srª Maria de Lurdes Pinto e 
família; o Sr. José António Ferreira Matos e família.

De Moçambique vieram de férias o Sr. Domin-
gos Melo e família.

No hospital de Viseu fez uma pequena cirurgia 
a uma orelha o Sr. Mário Cabral Pinto. Desejamos 
rápidas melhoras.

Na maternidade de Viseu deu à luz uma me-
nina a Srª Marta Martins Pinto. Muitas felicidades 
para a bebé e seus pais.

Casal Mundinho
Foi operado aos ouvidos em Aveiro, o Sr. Carlos Alberto 

Sequeira.
Votos de rápidas melhoras.

Santiago

CATEQUESE
Começaram os trabalhos de catequese. Com 

alegria vemos o aumento de crianças no primeiro 
ano.

Por outro lado, há pais descuidados em man-
dar os filhos e mesmo a acompanhá-los à missa. 
Alguns até vão matriculá-los fora para evitar essa 
obrigação.

Vamos rezar por eles e animá-los a cuidar dos 
seus filhos.

Contenças de Baixo
Para os EUA, foram a Srª Irene B. Silva e mari-

do; Sr. Adelino A. Pereira e esposa.
Dos EUA, veio o Sr. José Borges Silva e espo-

sa.
De Inglaterra, veio a Srª Anabela S. Brites, ma-

rido e filha.
De Alemanha, vieram a Srª Lurdes S. Brites e 

família; Sr. António Pedro M. Santos e esposa; Sr. 
Guiusepe B. Almeida e família; Sr. Francisco B. Al-
meida e família.

De Porto vieram o Sr. António José A. Coelho e 
esposa e a Srª Anabela Inácio e filha.

No hospital de Tondela foi operado o Sr. Antó-
nio José Lopes e o menino André Monteiro.

Esteve internado alguns dias o jovem Gabriel 
Martins Costa.

Encontra-se internada em Viseu no hospital, a 
Srª Maria do Nascimento Campos.

A todos os nossos doentes rápidas melhoras.

DONATIVOS 2019

José Augusto Ferreira, Mangualde - Couves
D. Helena Pais, Fundões – Couves, cerejas, alfa-

ces, pêssegos
Nelson Cardoso, Santiago de Cassurrães - La-

ranjas, tangerinas e agriões
D. Gracinda, Fundões – Cebolas e batatas, grão 

de bico
Amélia Barbosa, Fundões – Azeite
Carlos, Casal Mundinho - Limões, favas, batatas, 

ovos, alfaces, abóboras
Paula, Cruz – Abóboras
D. Gracinda, Quintas Diversas- Batatas 
D. Mabília, Fundões – Laranjas
Filha D. Adélia, Mangualde – Limões
Anónimo, Srª Cervães – Ovos, ervilhas, figos, 

abrunhos, beterrabas, planta, cebolas, uvas
Dr. Jorge Coelho – Frascos de Doce
Anónimo – Alfaces e batatas
Albuquerque, Contenças – Laranjas e limões, fruta
D. Graciete, Santiago de Cassurrães – Limões
D. Lídia, Casal Mundinho – Alfaces
Amadeu, Contenças de Cima – Figos, courgettes 

e feijão verde, Tomates
São - Pepinos
Joaquim Jorge, Contenças Baixo – Lençóis e toa-

lhas
Genro da D. Aida – Outeiro – 10 kg de Arroz

FORNECEDORAS OFERTAS FESTA DE S TIAGO 
2019

Cabral e Silva - 2 caixas de caprichos de carangue-
jo, 1 Caixa de rissóis de camarão

Beiragel - Rissóis e pastéis de bacalhau
Marcongel 4 Kg de camarão, 1 Caixa de mariscada
Frutas Cruz - 6 melões

HOMEM COMOVE
AO PERDOAR EX-POLÍCIA QUE 

MATOU O SEU IRMÃO 

O irmão de Botham Jean, assassinado a tiro 
em 2018 por uma polícia fora de serviço, de Dallas 
(Estados Unidos), usou o seu tempo no tribunal 
para perdoar e abraçar a ex-polícia, imediatamen-
te depois que foi condenada a 10 anos de prisão.

   “Se realmente lamenta, sei que posso falar 
por mim, eu perdoo-a”, disse Brandt Jean, de 18 
anos, à ex-polícia Amber Guyger durante a au-
diência realizada na quarta-feira, 2 de outubro.

“Espero que se dirija a Deus com toda a sua 
culpa, todas as coisas más que tenha feito no 
passado. Se vai a Deus e pede, Ele perdoará”, 
acrescentou.  

  Guyger, de 31 anos, foi condenada por as-
sassinar seu vizinho Botham Jean, um negro de 
27 anos, em setembro do ano passado. A mulher, 
que estava fora de serviço e ainda usava o uni-
forme da polícia no dia fatídico, entrou no aparta-
mento de Jean por engano e atirou nele pensando 
que era um estranho que havia invadido a casa.

A defesa de Guyger argumentou que o assas-
sinato foi um erro e não um ato malicioso. Os ma-
nifestantes que estavam fora do tribunal opuse-
ram-se à sentença de 10 anos e disseram que era 
muito curta.

No entanto, dentro da sala do tribunal, Brandt 
conteve as lágrimas quando se dirigiu a Guyger e 
disse: “Eu nem quero que vá para a prisão. Quero 
o melhor para si, porque sei que é exatamente 
isso que Botham gostaria, e o melhor seria dar 
a sua vida por Cristo. Eu amo-te como pessoa e 
não te desejo nada de mal”.

Após essas palavras, Brandt pediu permissão 
para dar um abraço em Guyger, com o qual de-
monstrou o seu desejo de perdoá-la.

O Bispo de Dallas, Dom Edward Burns, elogiou 
o encontro e disse: “Que incrível exemplo de amor 
e perdão cristão fomos testemunhas durante a 
declaração de impacto à vítima, quando o irmão 
de Botham Jean, Brandt, perdoou Amber Guyger, 
incentivou-a a dar sua vida a Cristo e lhe deu um 
abraço. ”

ACI

Amigos do Jornal
Com 20,00€ - Francisco Lopes(Usa), António Andra-

de (Fr), D. Helena Costa (Lx), José Pais Cardoso
(Lx), António Cabral(Usa), D. Fernanda Almei-

da (Porto), D. Leonor Almeida (Esp), Henrique Matos 
(Sant.)

Com 10,00€ - António José Gonçalves (Br), Carlos 
Martins (Porto), D. Lúcia Viegas (Lx).

Com 7,00€ - Luís Almeida (C.B.).
Obrigado a todos os bons amigos.

Capela do Calvário
Estão avançar as obras da Capela do Calvário: te-

lhado, rebocos, restauro das talhas de madeira.
Os serviços municipais demoraram, inexplicável-

mente, a aprovação das obras.
Pagamentos já feitos:

Engenheiro - 2.900,00€;
Cicrip,Unipessoal (talhas) - 6.044,22€.
A irmandade entregou 1.000,00€.
A Capela entrou com 7.944,22€.

Ofertas - D. Alice Almeida - 200,00€
A Irmandade do Menino pede a ajuda de todos para 

levar adiante as obras previstas.
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PORQUE AUMENTA O ÍNDICE
DE SUICÍDIOS 

Na semana passada, foi realizada nos Estados Unidos a Semana Nacional de 
Prevenção ao Suicídio, uma semana na qual os promotores de saúde pública e 
mental compartilham dicas para a prevenção do suicídio e para detectar sinais 
para alertar sobre essa situação.

Na segunda-feira, 9 de setembro, o popular pastor evangélico e promotor da 
saúde mental Jarrid Wilson, de 30 anos, cometeu suicídio. Poucas horas antes 
de sua morte, Wilson pôs uma mensagem no Twitter sobre a compaixão de Jesus 
pelos deprimidos e suicidas.

As taxas de suicídio entre norte-americanos em idade ativa (entre 16 e 64 
anos) aumentaram 34% entre 2000 e 2016, de acordo com dados dos Centros 
para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). Entre os 
norte-americanos entre 10 e 24 anos, o aumento foi ainda mais dramático: os 
dados do CDC mostram um aumento de 50% nos suicídios nesse grupo entre 
2000 e 2017.

CNA – agência em inglês do Grupo ACI – conversou com alguns profissionais 
de saúde mental sobre o motivo do aumento das taxas de suicídio, principalmente 
entre os jovens, e o que a Igreja Católica pode fazer para ajudar.

O diácono Basil Ryan Balke, um terapeuta licenciado no Mount Tabor Coun-
seling, na área de Denver (Estados Unidos), disse à CNA que acredita que um 
dos fatores determinantes no aumento do suicídio entre adolescentes e adultos 
jovens é sua constante conexão com o mundo através de dispositivos móveis, 
junto com a falta de maior significado em suas vidas.

“Agora, com a saturação do iPhone, é possível ter a comunicação que está 
constantemente lá e em constante movimento, por isso, a pessoa nunca pode 
se desconectar e nunca pode continuar com a vida fora da imagem que precisa 
mostrar ao mundo (através das redes sociais)”, disse.

“Sempre estão distraídos. Também fui ministro de jovens durante muitos anos 
e, simplesmente, essas crianças nunca tiveram um momento de paz”, acrescen-
tou.

Tommy Tighe, terapeuta matrimonial e familiar na região da Bahia na Califór-
nia, disse que, apesar de ter mais conexões, os jovens de hoje estão mais isola-
dos do que nunca.

 “Há muito mais pressão, há muito mais impulso para ser popular”, disse Tighe, 
acrescentando que se comunicar nas redes sociais geralmente não equivale a 
“uma comunidade muito unida de amigos íntimos”.

De acordo com um artigo de 2015 da revista de pesquisa ‘Cyberpsychology, 
Behavior and Social Networking’, o uso frequente de redes sociais em crianças e 
adolescentes está associado a um mau funcionamento psicológico, uma vez que 
limita suas interações diárias face a face, o que afeta sua capacidade de manter 
relacionamentos significativos.

O estudo constatou que os estudantes que utilizaram redes sociais por duas 
ou mais horas por dia tinham maior probabilidade de qualificar mal sua própria 
saúde mental e experimentaram altos níveis de angústia psicológica e ideação 
suicida.

“Há uma tendência aos relacionamentos superficiais. É claro que a pessoa 
não publica no Instagram ‘estou deprimido’ ou algo assim, então, acho que as 
pessoas não sabem com quem entrar em contato”, disse Tighe.

Por sua parte, Balke disse: “Acho que o que também está acontecendo é que 
as pessoas mais jovens também perderam o sentido em suas vidas diárias. Acho 
que todos perdemos o significado como uma força em nossas vidas”.

Balke também declarou que, especialmente para os jovens, há uma pressão 
cada vez mais intensa para o desempenho acadêmico ou atlético, que substituiu 
as coisas que costumavam dar às pessoas um sentido de maior propósito, como 
fé, virtude ou conexões familiares próximas.

“Estão se esforçando tão agressivamente até o ponto no qual não há sentido 
por trás de tudo, porque não há um propósito geral. Estas coisas são substitutas 
disso”, expressou.

Uma das maiores ferramentas de prevenção ao suicídio que as comunidades 
de fé podem oferecer, explicou Snyder, é ser comunidades de fé plenas, onde as 
pessoas se sentem conectadas e valorizadas como pessoas inteiras, e não ape-
nas por um aspecto de sua identidade.

ACI

REPETIU-SE O MILAGRE:
O SANGUE DE SÃO JANUÁRIO LIQUEFEZ-SE

Às 10h04 de quinta-feira, 19 de setembro, voltou a ocorrer o milagre 
da liquefação do sangue de São Januário, em Nápoles, no dia em que 
a Igreja celebra a festa deste santo italiano.

O Cardeal Crescenzio Sepe, Arcebispo de Nápoles, disse que a li-
quefação do sangue “é o sinal da bondade, benevolência, misericórdia 
e amor por nós, por Nápoles, pela Igreja.  

A liquefação do sangue deste santo é um fenômeno inexplicável 
que acontece três vezes por ano: no sábado anterior ao primeiro do-
mingo de maio, por ocasião da transladação dos restos mortais do 
santo a Nápoles; no dia de sua festa litúrgica, 19 de setembro; e em 16 
de dezembro, aniversário da intercessão de São Januário para evitar 
os efeitos da erupção do vulcão Vesúvio no ano 1631.

O próprio Papa Francisco foi testemunho do inexplicável fenômeno 
em março de 2015. Naquela ocasião, o sangue se liquefez diante do 
olhar do próprio Santo Padre fora das três datas indicadas. Por isso, 
tratou-se de um fato extraordinário, que também aconteceu em 1848 
diante do Papa Pio IX.

O martírio de São Januário
São Januário, padroeiro de Nápoles, foi Bispo de Benevento. Du-

rante a perseguição contra os cristãos, foi feito prisioneiro junto com 
seus companheiros e submetido a terríveis torturas. Certo dia, ele e 
seus amigos foram lançados aos leões, mas as feras apenas rugiram 
sem se aproximar.

Então, foram acusados de usar magia e condenados a morrer deca-
pitados perto de Pozzuoli, onde também foram enterrados. Isso acon-
teceu por volta do ano 305.

As relíquias de São Januário foram transladadas a diferentes luga-
res até que finalmente chegaram a Nápoles em 1497.

ACI

AS MINHAS BOAS AMIGAS

Um costume muito bonito entre o povo cristão é o de rezar pe-
las almas dos falecidos.

Nas famílias rezava-se todas as noites pelas almas dos paren-
tes e amigos que tinham partido.

Muitos cristãos continuaram a viver o costume de rezar pelas 
almas do purgatório, para ajudar a irem mais depressa para o Céu.

Hoje muitos preocupam-se apenas em pôr flores no seu caixão 
ou na tumba. Que isso não tire de rezar pelas almas. As flores não 
são consolação para os defuntos mas para os vivos.

A devoção às almas do purgatório anda unida também a pedi-
dos que apresentamos a Deus pela sua intercessão.

Em Caminho diz S. Josémaria: “ as benditas almas do purga-
tório por caridade, por justiça e por um egoísmo desculpável - po-
dem tanto diante de Deus! - lembra-te delas com muita frequência 
nos teus sacrifícios e na tua oração. Oxalá possas dizer, ao falar 
nelas: minhas boas amigas as almas do Purgatório” (Caminho 572)


