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A maravilha dos Sacramentos
Foi Jesus que disse: Sem mim nada podeis fazer. Sem a graça, sem aju-

da de Deus, não podemos ser bons e fazer o bem. Jesus pela sua paixão e 
morte mereceu para nós todas as graças.

Pelos seus méritos alcançou-nos um mar infinito de graças. E faz que 
cheguem até nós pelos sacramentos que instituiu e confiou à Sua Igreja.

São sete canais que trazem até nós a sua graça.
O primeiro é o baptismo que nos lava do pecado original herdado dos 

primeiros pais e de todos os pecados pessoais que tivéssemos cometido.
Depois de nos lavar reveste-nos da graça santificante, participação da 

natureza divina, que nos diviniza e toma parecidos com Deus.
Unidos a Cristo pelo batismo, enxertados n’Ele, recebemos d’Ele a seiva 

divina como os ramos da videira e podemos dar frutos de santidade.
O baptismo dá-nos também todas as graças, todas as ajudas espirituais 

para vivermos à maneira de Jesus.
São as chamadas graças actuais, para as distinguir da graça santificante, 

que é vida permanente em nossa alma.

Eucaristia
A vida é preciso alimentá-la. Temos de comer uma e outra vez. Também 

Jesus quis que os Seus discípulos pudessem dispor duma comida para a 
alma. Instituiu a Eucaristia na última ceia. Pegou no pão e disse: Tomai e 
comei, isto é o Meu corpo.

Tomou o cálice com vinho exclamando: Tomai e bebei. Este é o cálice do 
Meu sangue, derramado por vós para a remissão dos pecados. Ele podia 
realizar este prodígio porque é Deus e tem todo o poder.

Estava a falar a sério e já o tinha anunciado depois do milagre da multipli-
cação dos pães e dos peixes.

Dizia àquela multidão: Eu sou o Pão vivo descido do Céu. A minha carne 
é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida.

Apesar de terem visto o milagre dos pães e dos peixes alguns não que-
riam acreditar e até se afastaram d’Ele.

Jesus foi repetindo: se não comerdes a Minha carne e não beberdes o 
Meu sangue não tereis a vida em vós.

E voltando-se para os doze, perguntou-lhes: - Também quereis ir-vos em-
bora?

(continua pág. 2)
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Mensagem do Papa Francisco

Dia Mundial do Doente

A Santa Sé divulgou  no dia 3 de janei-
ro, a mensagem do Papa Francisco para o 
XXVIII Dia Mundial do Doente, que aconte-
cerá em 11 de fevereiro de 2020, memória 
litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, sob 
o versículo do Evangelho: “Vinde a Mim, to-
dos os que estais cansados e oprimidos, que 
Eu hei de aliviar-vos”.

Queridos irmãos e irmãs!
Estas palavras ditas por Jesus – «vinde 

a Mim, todos os que estais cansados e opri-
midos, que Eu hei de aliviar-vos» (Mt 11, 28) 
– indicam o caminho misterioso da graça, 
que se revela aos simples e revigora os can-
sados e exaustos. Tais palavras exprimem 
a solidariedade do Filho do Homem, Jesus 
Cristo, com a humanidade aflita e sofredora. 
Há tantas pessoas que sofrem no corpo e no 
espírito! A todas, convida a ir ter com Ele – 
«vinde a Mim» –, prometendo-lhes alívio e 
recuperação. «Quando Jesus pronuncia es-
tas palavras, tem diante dos seus olhos as 
pessoas que encontra todos os dias pelas 
estradas da Galileia: muita gente simples, 
pobres, doentes, pecadores, marginalizados 
pelo ditame da lei e pelo opressivo sistema 
social. Este povo sempre acorreu a Ele para 
ouvir a sua palavra, uma palavra que incutia 
esperança» (Angelus, 6 de julho de 2014).

No XXVIII Dia Mundial do Doente, Jesus 
dirige este convite aos doentes e oprimidos, 
aos pobres cientes de dependerem inteira-
mente de Deus para a cura de que necessi-
tam sob o peso da provação que os atingiu. A 
quem vive na angústia devido à sua situação 
de fragilidade, sofrimento e fraqueza, Jesus 
Cristo não impõe leis, mas, na sua miseri-
córdia, oferece-Se a Si mesmo, isto é, a sua 
pessoa que dá alívio. A humanidade ferida é 
contemplada por Jesus com olhos que veem 
e observam, porque penetram em profundi-

dade: não correm indiferentes, mas param 
e acolhem o homem todo e todo o homem 
segundo a respetiva condição de saúde, 
sem descartar ninguém, convidando cada 
um a fazer experiência de ternura entrando 
na vida d’Ele…

Queridos irmãos e irmãs enfermos, a 
doença coloca-vos de modo particular entre 
os «cansados e oprimidos» que atraem o 
olhar e o coração de Jesus. Daqui vem a luz 
para os vossos momentos de escuridão, a 
esperança para o vosso desalento. Convida-
-vos a ir ter com Ele: «Vinde». Com efeito, 
n’Ele encontrareis força para ultrapassar as 
inquietações e interrogativos que vos sur-
gem nesta «noite» do corpo e do espírito. É 
verdade que Cristo não nos deixou receitas, 
mas, com a sua paixão, morte e ressurrei-
ção, liberta-nos da opressão do mal…

 Queridos profissionais da saúde, qual-
quer intervenção diagnostica, preventiva, te-
rapêutica, de pesquisa, tratamento e reabili-
tação há de ter por objetivo a pessoa doente, 
onde o substantivo «pessoa» venha sempre 
antes do adjetivo «doente». Por isso, a vos-
sa ação tenha em vista constantemente a 
dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer 
cedência a atos de natureza eutanástica, 
de suicídio assistido ou supressão da vida, 
nem mesmo se for irreversível o estado da 
doença.

À Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, 
confio todas as pessoas que carregam o 
fardo da doença, juntamente com os seus 
familiares, bem como todos os profissionais 
da saúde. Com cordial afeto, asseguro a to-
dos a minha proximidade na oração e envio 
a Bênção Apostólica.

Vaticano, Memória do SS. Nome de 
Jesus, 3 de janeiro de 2020.

Franciscus - ACI

Visita a Medjugorje e à Croácia
Em fins de Agosto vai realizar-se uma vista a Medjugorje, 

na Bósnia, onde houve repetidas aparições de Nossa Se-
nhora e local de muitas peregrinações.

Visitaremos também Zagreb, capital da Croácia, Dubrob-
nic e o santuário de Maria Bistrica.

Para mais informações consultar o pároco:
telf. 232614224 ou tlm. 917621614
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S. Pedro respondeu: - Senhor, Tu tens palavras de vida eterna e nós 
acreditamos. É um bonito acto de fé. Foi para eles que Jesus realizou pela 
primeira vez a promessa feita. E a eles deu o poder e o mandato de fazer a 
mesma coisa:

- Fazei isto em memória de Mim.
Os seus sucessores continuam a realizar este prodígio de amor pelos 

tempos fora e em todos os lugares da Terra.

Àqueles a quem perdoardes

Para ir receber Jesus é preciso ter a alma em graça. Jesus sabia que 
podíamos pecar, afastar-nos d’Ele pelo pecado mortal, ou sujar a alma com 
as faltas de cada dia que mancham a nossa alma.

Três dias depois de instituir a Eucaristia deu aos Apóstolos, no cenáculo, 
no dia de Páscoa, o poder de perdoar os pecados. Disse-lhes:

- Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados ser-
-lhes-ão perodados. Àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos.

Deu o poder de perdoar todos os pecados mesmo os maiores crimes do 
mundo . E também a missão de julgar das disposições dos pecadores.

É um sacramento maravilhoso que liberta do peso dos pecados, que res-
titui à alma a liberdade interior e a alegria duma vida nova.

S. Josemaria dizia que se confessava todas as semanas e algumas mais 
que uma vez e não por ser escrupuloso.

E chamava ao sacramento da confissão o sacramento da alegria, porque 
Jesus o instituiu no dia da alegria, no domingo da ressurreição e porque li-
berta a alma do pecado e o pecado é que rouba a alegria, porque nos afasta 
de Deus, que é a fonte da alegria.

Cada vez que nos confessamos ficamos homens novos, para recomeçar 
com a nova coragem a nossa luta pela santidade a que Deus nos chama.

Recebemos não só o perdão mas as graças necessárias para vencer as 
tentações. E podemos receber também os conselhos que podem iluminar a 
nossa vida. Temos de amar todos os sacramentos e sobretudo aqueles que 
podemos receber uma e outra vez.

C. Ferreira

Entre amigos... 
- Sou uma pessoa muito saudável... 
- Muito saudável? Como assim? 
- Toda a gente me saúda. 

Campeão de mergulho 
Como se chama o campeão de mergulho Japonês? 
- Tokofundo. 
E o vice-campeão? - Kasitoko.Saiba mais em: creditoagricola.pt

O Banco nacional
com pronúncia local 

Desde 1911

Marcação de Exames Visuais Grátis

Telf. 232 611 234  •  Telm. 936 380 370
Largo do Rossio n.º 4 - Mangualde

Católicos na Coreia aumentaram cerca
de 50% nos últimos anos

O Instituto Pastoral Católico da Coreia (CPIK) mostra que o número de católi-
cos na Coreia do Sul aumentou constantemente na última década.

Segundo informa ‘The Korea Herald’, o instituto emitiu um relatório no qual 
detalha que o número de católicos cresceu em mais de 48% entre 1999 e 2018, 
passando de 3 milhões para mais de 5 milhões em vinte anos.

O relatório assinala que um dos principais motores para este crescimento foi 
a visita do Papa Francisco ao país asiático em 2014, fazendo com que, ao fim de 
2018, os católicos passassem de 8,3% para 11,1% da população.

Além disso, o relatório assinala que o número de sacerdotes aumentou em 
52%, incrementando em 2 mil o total de pessoas que optam por seguir a vida 
consagrada. Do mesmo modo, os missionários coreanos enviados ao exterior au-
mentaram em mais de 100%, de 356 em 1999 para 1.083 em 2018.

Publicado originalmente em ACI Prensa.
Traduzido e adaptado por Natalia Zimbrão, Seul.

Centenário de falecimento
de Santa Jacinta Marto

No próximo dia 20 de fevereiro, 
faz 100 anos que partiu para a Casa 
do Pai Santa Jacinta Marto, uma das 
videntes de 
Nossa Senho-
ra de Fátima, 
e a data será 
marcada por 
uma oração 
mundial pela 
paz, assim 
como ocorreu 
em 2019, por 
ocasião do 
centenário de 
fa lec imen to 
de São Fran-
cisco Marto.

A iniciati-
va do Rosário 
Internacional 
Mater Fátima 
acontecerá no 
Santuário de 
Guada lupe , 
no México, e 
contará com 
transmissão 
ao vivo. Neste ano, tem como tema 
“Faz sorrir a Virgem” e, nesse sen-
tido, apresenta quatro intenções de 
oração.

A primeira delas é “orar ao Se-

nhor pela paz no mundo e pelos po-
bres pecadores; em seguida, “pedir 
ao Senhor através do Imaculado Co-

ração de Maria 
que promova, 
proteja e de-
fenda a vida e 
a família como 
Ele mesmo a 
criou”; a tercei-
ra intenção é 
“consagrar ao 
Sagrado Cora-
ção de Jesus 
e ao Imacu-
lado Coração 
de Maria todo 
o mundo”; por 
fim, “pedir ao 
Senhor pelos 
nossos pas-
tores e sacer-
dotes”. Como 
na edição do 
ano passado, 
Mater Fátima 
convida os 
santuários, pa-

róquias, comunidades e fiéis para 
participarem desse momento de 
oração.

ACI

Papa pede respeito pela liberdade
religiosa e lembra a situação dos cristãos 
perseguidos

No discurso anual ao Corpo Diplomático, o Papa Francisco pediu respeito pela 
liberdade religiosa e denunciou, uma vez mais, a perseguição dos cristãos, nomea-
damente em África.

“Dói constatar como continuam, particularmente no Burquina Faso, Mali, Níger e 
Nigéria, episódios de violência contra pessoas inocentes, entre as quais muitos cris-
tãos perseguidos e mortos pela sua fidelidade ao Evangelho”, disse   o Santo Padre 
no encontro de apresentação de cumprimentos de Ano Novo perante diplomatas 
oriundos de mais de 180 países.

 
Paulo Aido | Departamento de Informação da Fundação AIS
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Contenças de Baixo
Nesta quadra natalícia estiveram na nossa terra:
Dos EUA vieram o Sr. Adelino Pereira e esposa.
Da Alemanha o Sr. Armindo Almeida e esposa.
Da Suíça Sr. António Martins e esposa; Dª Lizete 

Silva e família; Fábio S. Martins e esposa; Anabela S. 
Lopes e família.

Para a Suíça foram o Sr. Álvaro Andrade e esposa.
Do país vieram a Dª Rosa Amaral e família; Sr. Car-

los Amaral e família; D. Élia Amaral e família; Dª Maria do 
Céu Inácio e família; Dª Anabela Inácio e filha; Dª Diana 
Albuquerque e marido; Dª Rita Albuquerque; Engº Luís 
Manuel Pais Rodrigues e família; Dª Cristina Rodrigues; 

Nasceu a menina Luana, filha de Miguel Silva e Da-
niela Silva. Parabéns e votos de felicidades.

No Hospital de S. Teotónio esteve internado o Sr. An-
tónio José Lopes. Já se encontra em casa a recuperar.

Faleceu o Sr. Carlos A. Albuquerque. Os nossos pê-
sames a toda a família.

Fundões
Foram várias as pessoas que vieram passar o Natal 

com os seus familiares.
- Do Algarve, a Srª Cristina Barbosa e família.
Também a família do Sr. António Rodrigues Almeida.
O Sr. António Lúcio e família; o sargento Joaquim 

Manuel e família; Sr. Paulo Pais;
- A Lisboa foram passar as festas de natal com os 

seus familiares o Sr. Manuel Martins e esposa.
- Tem andado um pouco melhor das operações que 

fez o Sr. António José Pais.
- A visitar os seus pais veio de Lisboa o Sr. Vitor Mar-

tins.

Santiago de Cassurrães

Póvoa de Cervães

Casal de Cima
De França esteve o Sr. Francisco Tavares e esposa.
Encontra-se hospitalizado o Sr. José Carlos Rodri-

gues. As suas melhoras.
Também à jovem Claudia Figueira a quem foi diag-

nosticado um problema de saúde que a levou a estar 
hospitalizada, rápidas melhoras.

Esteve também no hospital a Srª Maria Anunciação 
Henriques Santos, as rápidas melhoras para ela.

Faleceu a Srª Leonor Henriques. Os nossos senti-
mentos para com o seu marido, filhas e restante família.

Quando realizados os trabalhos agrícolas, o Sr. An-
tónio Luís Marques sofreu um pequeno acidente do qual 
saiu ferido numa das mãos. Rápida melhoras.

AMIGOS DO JORNAL

Contenças de Cima
Vieram passar o Natal com os seus familiares e ami-

gos:
De França o Sr. Luís Martins de Melo, esposa e fi-

lhos; Sr. Manuel João Pina dos Santos e esposa; Srª Ali-
ce Cabral.

Da Suíça Sr. Paulo Nunes, esposa e filho.
De Espanha Sr. Célio Pais Matos;
De Lisboa Sr. Artur Pais, esposa e o jovem António 

Sequeira Tavares; Srª Catarina Gonçalves Cabral e ma-
rido.

Do Porto Srª Isabel Marques, marido e filhos.
Do Brasil Srª Helena Ribeiro.
Foram operadas no Hospital de Viseu Srª Conceição 

Nogueira Martins e a Srª Anunciação Henriques Martins.
Também esteve a fazer exames a Srª Elisa Fernan-

des.
Partiu um braço a Srª Fernanda de Jesus.
Magoou-se num pé a jovem Diana Albuquerque.
Para todos rápidas melhoras.

SENHOR DO ARCO
No dia 19 de Janeiro fez-se o leilão do Senhor do 

Arco como é tradição. O dia esteve agradável e ajudou 
à festa.

Foram mordomos os senhores António Santos Mar-
ques e Fernando Andrade Ribeiro, as senhoras Profª. 
Ana Maria Bernardino de Sena e Paula Nunes Fonseca 
e os jovens Rafael Azevedo e Diogo Pacheco.

CONSELHO PASTORAL
No dia 2 de Fevereiro reuniu-se o conselho pastoral 

da paróquia.

PASSEIO DA 3ª IDADE
No dia 27 de dezembro os idosos de Póvoa e San-

tiago foram de visita a vários lugares de Lafões: Termas 
de S. Pedro do Sul, Vouzela, Campia, o monumento de 
Nª Srª Milagrosa e Caramulo.

O tempo estava agradável e o passeio correu muito 
bem. 

FAMÍLIA PAROQUIAL

CONSELHO PASTORAL
No dia 26 de Janeiro reuniu-se o conselho pastoral 

da paróquia.
Reviram-se actividades e programaram-se as próxi-

mas.

CALENDÁRIO DA PARÓQUIA

7 de março a 3 de abril - confissões quaresmais
22 de março - Festa de S. José
29 de março - Procissão do Senhor dos Passos
9 de abril - Quinta-feira Santa
10 de abril - Sexta-feira Santa
11 de junho - Corpo de Deus
19 de julho - Festa de S. Tiago
13 de setembro - Festa de Nª Sª de Cervães

CATEQUESE
A reunião de pais teve pouca afluência. Os pais têm 

de saber arranjar tempo para o que se refere aos seus 
filhos. E a catequese é muito importante.

CATEQUISTAS
Houve reunião de catequistas. Louvor para as que 

participaram.

ESCUTEIROS
No dia 14 de dezembro escuteiros e guias tiveram a 

Ceia de Natal juntamente com suas famílias.

CENTRO PAROQUIAL
FESTA DE NATAL

No dia 15 de dezembro foi a Festa de Natal com a atua-
ção das crianças da creche e jardim de infância e também os 
do ATL. Não faltaram também as atuações dos idosos.

Aldeia Nova
Foi passar as festas natalícias à Suíça a casa da sua 

filha Aida, a Srª. Augusta Martins.
Veio da Suíça o Sr. José Mário Martins Lopes.
Veio da Áustria a menina Ina Saraiva passar as fes-

tas com os seus familiares.
De Lisboa veio o Sr. Fernando Martins e esposa.

Mais uma quadra natalícia, nasceu o Deus Menino, o 
nosso Salvador e entre nós estiveram:

Do País: Dª Lisete Abrantes Morais e família; Sr. Luís 
Jesus Rodrigues; Dª Belmira Jesus Rodrigues e família; 
Dª Carla Sofia Dias e filho; Sr. Luís Carlos Silva Pais; Sr. 
João Urbano Teles; Sr. João Pedro Marques e família.

No Hospital esteve internada a Dª Maria Lúcia Silva 
Oliveira. Desejamos rápidas melhoras.

Do Estrangeiro: o Sr. Ângelo Miguel Ferreira e famí-
lia; Dª Cristina Maria Ferreira Amaral e família; Sr. Luís 
Carlos Ferreira; Sr. José Manuel Coelho e família; Dª 
Maria de Fátima Martins e marido; Sr. Joaquim Oliveira 
e família; Sr. José Carlos Matos e esposa; Sr. Nelson 
Dias Marques e esposa; o jovem Ricardo Branquinho 
Morais; Sr. Paulo Miguel Costa Santos; Sr. Nelson Ro-
drigues dos Santos; Dª Benilde Costa e marido; Sr. Artur 
Andrade e família; Sr. Armando Matos e esposa;

Para França foram o Sr. José Matos e o Sr. João 
Matos.

DONATIVOS
Dezembro

Mª Alice do Couto Barbosa Almeida - 300.00
Armando José Gonçalves - 150.00
Rogério Moreira Ferreira - 100.00
Joaquim Lopes Trindade - 1500.00
União Freguesias Sant.Cassurrães e Póvoa de Cervães - 500.00
José Costa - 300.00
José Guilherme Domingues - 50.00
Maria do Céu Castelhano - 100.00

Outros donativos Dezembro 

Rogério Ferreira -  2 paletes de Leite
Armando Gonçalves - 6 garrafas de vinho do porto, 1 palete de 
leite, 3 aboboras 
Serafim Tavares – 4 bolos reis, 1 garrafa de aguardente
União Freg. Sant. e Póvoa – 1 saco c/ bacalhau
Dr. Jorge Coelho – Bolos Reis
Sr. Henrique Matos – 1 pote de Azeite, Lençóis
D.Augusta Almeida – 2 bolos Reis
D.Filomena – 1 cesto de kiwis – 1 cesto de couves
Funerária Pais – 1 Bolo Rei

FORNECEDORES OFERTAS NATAL 

Agostinho e Sousa – Semifrio de caramelo redondo
Cabral e Silva – Rissóis de carne, Caprichos do mar
Pontolider – Detergente para lavagem da roupa, rolos de cozi-
nha, papel higiénico, Ambiantadores
Beiragel – Bolinhos de bacalhau 
E. Ezequiel – Bolos instantâneos, gelatinas, mousse, marmelada
Frutas Pedro Cruz – 6 Abacaxis 
Farmácia Costa – 6 bolos Reis
Leitão e Mamede – 2 garrafas de Azeite

Outeiro
De França vieram passar o Natal com os seus pais 

Luís Almeida e família e seu irmão André Almeida e fa-
mília.

De Lisboa veio D. Aurora Pinto.

Com 50,00 - José Mário Lopes (Suiça)
Com 20,00 - D.Ricardina Matos (T.V), D.Isabel 
M.Correia (Vis.), Célio Pais Matos (Esp.), D.Helena Bar-
roso (Espargo), Arlindo Cabral (Mang), Manuel Pais (Lx)
Com 15,00 - Fernando Dias /Lx),Eng.Tiago Dias (Lx)
Com 10,00 - José Benigno Pinto (USA),D.Elisabte 
Pinto (USA),António José Amaral (Coimbra),Avelino 
M.Lopes (Fund),D.Regina Pais (Lx),D.Albertina Loureiro 
(C.Baixa),Jorge F.Dias (Vis)
Muito obrigado a todos.

De Aveiro estiveram o Sr. Mário Pais Ferreira, esposa 
e filha; Sr. Jorge Manuel Figueiredo Teixeira, esposa e 
filho.

De Lisboa o Sr. Alberto Lopes, esposa e filha.
De Santa Maria da Feira o Sr. Armando Paulo Almei-

da e família.
A Coimbra foi passar o ano novo com a sua filha, o 

Sr. José Carlos Martins Augusto e esposa.
De França estiveram a Srª Libânia Lopes Pinheiro e 

marido, Sr. Nelson Fernando Pinto, Sr. Manuel Cunha 
Pais Viegas.

De Inglaterra a Srª Aida Figueiredo Martins Coelho e 
família, Sr. Nuno Matos Martins e esposa.

Da Suíça Sr. António José Silva Pinto, Sr. Nuno Mar-
tins Tomás, esposa e filho e o jovem Rafael Martins To-
más.

A Inglaterra foram passar algum tempo com a sua 
família o Sr. Álvaro Martins e esposa.

À Suíça foram passar o Natal com o seu filho, o Sr. 
António Almeida Andrade e esposa.

No Hospital de Viseu faleceu com 84 anos de idade a 
Srª Maria de Lurdes dos Santos. 

No IPO de Lisboa faleceu com 64 anos de idade o Sr. 
António Manuel Pais Cardoso.

Nas cerimónias fúnebres estiveram familiares e ami-
gos. Os nossos sentidos pêsames para toda a família.

No Hospital de Viseu foram operados ao joelho o Sr. 
Amadeu Pais Cardoso; Sr. Luís Morgado.

Desejamos as melhoras e rápida recuperação.

Santiago
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O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, declarou 22 de janei-
ro como Dia Nacional da Santidade da 
Vida Humana, celebrado pela primeira 
vez ontem.

“No Dia Nacional da Santidade da 
Vida Humana, nossa nação orgulhosa 
e fortemente reafirma nosso compro-
misso para proteger o precioso dom da 
vida em todas as suas fases, desde a 
concepção até a morte natural”, escreve 
Trump em uma proclamação com data 
de 21 de janeiro.

“Toda pessoa – o nascido e nascitu-
ro, o pobre, o marginalizado, o deficien-
te, o doente e o idoso – tem um valor 
inerente. Embora cada caminho seja 
diferente, toda vida tem valor e conse-
quências, por isso os direitos de todos 
devem ser defendidos”, assinala o texto.

A data coincide com mais um aniver-
sário da decisão da Suprema Corte de 
22 de janeiro de 1973, conhecida como 
Roe vs. Wade, com a qual o aborto foi 
aprovado nos Estados Unidos.

Em 22 de janeiro de 1984, o presi-
dente Ronald Regan também declarou 
22 de janeiro como Dia Nacional da Vida 
Humana e continuou fazendo durante os 
demais anos de seu mandato. O mesmo 
fizeram os presidentes George Bush e, 
em seguida, George W. Bush. Trump 
também fez o mesmo em 2018 e 2019.

“Entre nós, muitos norte-americanos 
são incansáveis defensores da vida e 
campeões para os vulneráveis. Somos 
gratos a quem apoia as mulheres que 
passam por uma gravidez inesperada, 
a quem proporciona cura às mulheres 
que se submeteram ao aborto e a quem 

Ex-capelão anglicano da Rainha da Inglaterra 

Recebido na Igreja Católica
O bispo anglicano e ex-capelão da 

rainha da Inglaterra, Gavin Ashenden, 
foi recebido na Igreja Católica, em 22 de 
dezembro .

Nesse dia, o Bispo de Shrewsbury 
(Reino Unido), Dom Mark Davies, con-
feriu na catedral local o sacramento da 
Crisma a Ashenden, cuja esposa se 
converteu ao catolicismo há dois anos 
na mesma diocese.

“Tendo chegado a acreditar que as 
afirmações e a expressão da fé católica 
são a mais profunda e potente expres-
são da crença apostólica e patrística e, 
ao aceitar o primado da tradição petri-
na, agradeço ao Bispo de Shrewsbury e 
à comunidade católica de sua diocese 
pela oportunidade de emendar 500 anos 
de história fraturada e me reconciliar 
com a Igreja que deu origem à minha 
tradição anterior”, disse Ashenden.

O ex-capelão da rainha da Inglater-
ra também agradeceu “pelo exemplo e 
pelas orações de São John Henry New-
man”, canonizado em outubro deste ano 
no Vaticano, o qual “fez o melhor que 
pôde para ser um anglicano fiel e depois 
para renovar sua fé à mãe Igreja com o 
vigor e a integridade da tradição católi-

Estados Unidos celebraram
Dia da Santidade da Vida Humana

recebe as crianças através da adoção e 
do cuidado adotivo”.

“No Dia Nacional da Santidade da 
Vida Humana, celebramos o maravi-
lhoso dom da vida e renovamos nosso 
compromisso de construir uma cultura 
na qual a vida seja sempre respeitada”, 
prossegue o texto.

A proclamação também destaca o 
declínio do número de abortos e da 
taxa desses nos Estados Unidos desde 
2007, assim como a diminuição de ges-
tação de adolescentes, o que contribuiu 
“para a taxa mais baixa de abortos en-
tre adolescentes desde a legalização do 
aborto em 1973”.

 O presidente também ressaltou que 
sua administração introduziu várias res-
trições para impedir que se siga finan-
ciando o aborto com fundos públicos e 
que, ao contrário, promova-se a objeção 
de consciência dos profissionais da saú-
de que se opõem aos planos de saúde 
que incluem anticoncepcionais.

“Além disso, pedi ao Congresso que 
atue para proibir o aborto tardio de be-
bés que possam sentir dor”, destacou a 
proclamação.

Desde 1973, foram realizados qua-
se 75 milhões de abortos nos Estados 
Unidos. Diversas iniciativas para restrin-
gir ou proibir o aborto foram objetadas 
nos tribunais nos últimos anos e alguns 
ativistas pró-vida consideram que estas 
disputas poderia levar a reverter a deci-
são de Roe vs. Wade.

Publicado originalmente em CNA. 
Traduzido e adaptado por Natalia 
Zimbrão.

Parlamento aprova por unanimidade «conde-
nação e voto de pesar por cristãos persegui-
dos»

«Todas as perseguições religio-
sas e todos os ataques à vida de pes-
soas por motivos de fé são condená-
veis, independentemente da religião 
professada», pode ler-se no voto de 
pesar.

“A Assembleia da República mani-
festa o seu pesar pelos mais de 1.000 
cristãos mortos em 2019 na Nigéria, ví-
timas de ataques do Boko Haram e de 
radicais Fulani e condena a persegui-
ção religiosa feita aos cristãos por estes 
movimentos”, pode ler-se no texto pro-
posto pelo Grupo Parlamentar do CDS 
e aprovado por unanimidade no dia 10 
de janeiro.

A proposta cita o relatório da organi-
zação inglesa «Humanitarian Aid Relief 
Trust», sobre as vítimas de 2019, mas 
referencia que em 2018 foram mortos, 

pelo menos, 2.400 cristãos, sendo “es-
timado” que “desde 2015, tenham sido 
assassinados mais de seis mil cristãos 
e cerca de 12 mil pessoas tenham sido 
deslocados das suas aldeias e do seu 
país”.

O texto defende que “todas as per-
seguições religiosas e todos os ataques 
à vida de pessoas por motivos de fé são 
condenáveis, independentemente da 
religião professada”.

O CDS faz menção ao Dia Mundial 
da Paz, e à proposta do Papa Francisco 
na mensagem que escreveu para o dia 
1 de janeiro, onde sublinha que a paz é 
“caminho de esperança, diálogo, recon-
ciliação e conversão ecológica”.

 LS

Estudar exige esforço
Decidir estudar é uma escolha que 

cada um de nós está chamado a fazer du-
rante toda a sua vida – não só no tempo 
da escolaridade obrigatória. Se a escolha 
é entre estudar ou aborrecer-se sem fazer 
nada, a probabilidade de nos decidirmos a 
abrir um livro é bastante alta.

No entanto, a dicotomia hodierna não 
costuma ser esta. 

A escolha costuma ser entre estudar, 
consultar o Instagram, ver a última série 
de que todos falam ou navegar na internet. 
Evidentemente que, neste caso, a probabi-
lidade de começar a estudar diminui dras-
ticamente. 

Porque estudar exige sempre esforço, 
e qualquer das outras actividades são mui-
to mais apetecíveis e prazenteiras. E nós 
substituímos a cultura do esforço pela do 
gosto e pensámos que tudo continuaria 
igual!

Como me dizia um aluno universitário 
noutro dia: 

• Hoje não vou à sala de estudo da 
Universidade porque preciso mesmo de 
estudar.

• Talvez fosse melhor mudar o nome da 
sala.

• Não adianta. Já existe uma sala de 
computadores, mas há por lá demasiada 
confusão. Todos preferem “navegar” na 
sala de estudo.

• Então a solução seria haver uma sala 
de estudo sem internet.

• Impossível. Ninguém estuda sem in-
ternet. Além de que uma sala na Universi-
dade sem net iria contra os direitos huma-
nos dos alunos.

Estudar requer tempo e sossego - dois 
“luxos asiáticos” na nossa avançada socie-
dade tecnológica.

Que podemos fazer?
Voltar a recuperar a cultura do esforço 

que se perdeu devido à síndrome lúdica 
defendida por muitos pedagogos. «Apren-
da a brincar» pode ser um lema válido 
para os tempos livres, mas nunca para a 
escola.

Qualquer aprendizagem, que o seja de 
verdade, requer esforço e estudo sem dis-
trações.

E atenção ao pormenor: vivemos num 
tempo em que a capacidade para nos dis-
trairmos é assustadoramente grande!

Pe. Rodrigo Lynce de Faria 

Cristãos de horas e ventos
Há hoje muitos cristãos que são como os cata-ventos. Vão para onde 

os tocam.
Deixam-se guiar pelas disposições de momento. Uns dias entusias-

mam-se não faltam à missa, vão a confessar-se, até vão ao terço.
Passados uns dias já mudaram de ideias. Não se importam de deixar a 

missa por motivos fúteis, não mandam os filhos à catequese, não os enca-
minham para a confissão.

Para ir para o céu é preciso cumprir a vontade de Deus, segundo os 
ensinamentos da igreja. Quando apetece e quando custa.

Podemos falhar muitas vezes por fraqueza mas saberemos pedir per-
dão ao Senhor e voltar de novo ao bom caminho.

O que perseverar até ao fim é que se salva - disse Jesus.
Temos de pedir ao Senhor a sua graça para sermos cristãos valentes 

não cata-ventos.

C. Ferreira

ca”.
Gavin Ashenden cresceu em Lon-

dres e em Kent. Estudou direito na Bris-
tol University. Formou-se para o sacer-
dócio na Igreja da Inglaterra (Anglicana) 
no Oak Hill College e foi ordenado em 
1980. Foi ordenado bispo na Christian 
Episcopal Church, uma comunidade an-
glicana, em 2013.

Gavin Ashenden também comentou 
que a oração do Terço e o estudo dos 
milagres eucarísticos o ajudaram em 
seu caminho para a Igreja Católica.

Londres, ACI


