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Fonte de toda a Graça
Jesus deu-nos no batismo uma vida nova, a vida da graça, que nos faz santos e participantes da natureza divina - como diz S. Pedro numa das suas cartas.
Temos além da vida natural uma vida sobrenatural com os seus órgãos próprios que
a manifestam e exercitam.
São antes de mais as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade.
Pela fé podemos contemplar as maravilhas de Deus. É como olhos novos que nos
levam a contemplar realidades que os olhos carnais não podem ver. Entramos na Igreja
e pela fé vemos a Jesus escondido no sacrário, porque acreditamos na Sua palavra e
sabemos que Ele não pode enganar-Se nem enganar-nos.
Pela fé sabemos que Deus mora em nossa alma em graça, que nos ama, que está
atento a todos os nossos problemas.
A esperança leva-nos a desejar a felicidade eterna junto de Deus e dá-nos a certeza
que a alcançaremos ajudados pela graça, porque Deus o prometeu.
Ela dá-nos ânimo e vontade de caminhar pelo caminho que leva ao céu.
A caridade é o amor de Deus que o Espírito Santo pôs em nossos corações no dia do
batismo, Leva-nos a amar a Deus e por amor d’ Ele amar a todos os que nos rodeiam.
A fé e a esperança já não precisamos delas quando chegarmos ao céu.
A caridade permanecerá para sempre. Amaremos a Deus visto como Ele é esse amor
há-de encher-nos de júbilo e fará transbordar o nosso coração.
Cá na terra temos de exercitar estas virtudes e de modo especial a caridade. Toda a
nossa vida há-de ser amar a Deus na vida de cada dia: no trabalho, no descanso, na oração, no trato com os familiares e amigos. “Quer comais, quer bebais - diz S. Paulo - fazei
tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai”.

Virtudes cardeais
A virtude da caridade vivida no dia a dia apoia-se nas virtudes cardeais: prudência,
justiça, fortaleza e temperança. Chamam-se cardeais, palavra derivada de cardo - dobradiça.
Elas são como as dobradiças: as portas apoiam-se nelas giram à sua volta .Também
as outras virtudes giram à volta destas quatro virtudes.
A prudência leva-nos a saber distinguir a vontade de Deus em nossa atuação ao
longo do dia, alimenta-se da fé e leva-nos a procurar em cada momento aquilo que
agrada a Deus.
A justiça impele-nos a dar a cada um o que lhe pertence: a Deus a adoração e o
amor que lhe devemos, aos outros respeitar os seus direitos e a dar-lhes o amor que
necessitam.
A fortaleza leva-nos a ser valentes para fazer o bem em cada momento e a resistir às
tentações e a suportarmos os sofrimentos por amor a Deus.
A temperança ajuda-nos a usar os prazeres da vida com sabedoria como quem tempera a comida, usando as coisas materiais sem nos deixarmos dominar por elas.
Além das virtudes que são forças que Deus pôs em nós com a graça santificante, o
Espírito Santo enche-nos com os Seus dons que tornam mais fácil o exercício das virtudes .São a sapiência, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de
Deus.
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Países da América Latina
onde ocorreram milagres eucarísticos

Ao longo da história, ocorreram vários milagres eucarísticos em dezenas de lugares no mundo, que são reconhecidos pela Igreja Católica,
alguns também ocorreram em países da América
Latina.
Um milagre eucarístico é uma intervenção
prodigiosa de Deus que busca confirmar a fé na
presença real do Corpo e do Sangue de Cristo na
Eucaristia. Por exemplo, quando as hóstias consagradas nunca se corrompem embora passem
centenas de anos, ou quando a hóstia se torna
carne e o vinho sangue do Senhor.Mas há outras
manifestações.
O site ‘Milagres Eucarísticos do mundo’ apresenta 5 países da América Latina onde ocorreram
esses milagres.Entre eles: México - Em 12 de outubro de 2014, o Bispo de Cjilpancingo-Chilapa,
Dom Alejo Zavala, anunciou o reconhecimento
do milagre eucarístico ocorrido em Tixtla no dia
21 de outubro de 2006.
Na carta, o Bispo anuncia que “este evento
nos proporciona um sinal maravilhoso do amor
de Deus, que confirma a presença real de Jesus
na Eucaristia...
Em meu papel como Bispo da diocese, reconheço o caráter sobrenatural da série de eventos
encontrados na hóstia sangrando de Tixtla. Declaro o caso como um ‘sinal divino’”.
O milagre consistiu em uma substância
avermelhada que fluiu de uma hóstia consagrada durante uma Missa. Após as investigações
científicas realizadas pelo Dr. Castañón Gómez,
descobriu-se que a substância avermelhada cor-

respondia a sangue com hemoglobina e DNA de
origem humano; que provinha do interior da
hóstia; e que continha tipo sanguíneo AB, similar
ao encontrado na hóstia de Lanciano e no Santo
Sudário de Turim.
As conclusões dos cientistas e do comitê teológico foram de que o acontecimento “não tem
uma explicação natural; não há origem paranormal; não é atribuível a manipulação do inimigo”.
Argentina - Em 1996, durante a Missa da
Assunção, uma hóstia consagrada que tinha
caído foi colocada em um recipiente com água
para que se dissolvesse. Em poucos dias, tinha se
transformado em sangue. O Dr. Ricardo Castañón
foi chamado pelo então Arcebispo de Buenos Aires, Cardeal Jorge Mario Bergoglio (hoje Papa
Francisco), para analisar o milagre de 15 de agosto de 1996. Este disse o seguinte:
“Em 2001, levei as minhas amostras para o
Professor Linolo, que identificou as células brancas e disse-me que, com grande probabilidade,
essas correspondiam ao tecido do coração.
Os resultados obtidos das amostras eram semelhantes aos estudos realizados sobre a hóstia
do milagre de Lanciano”. “Em 2002, mandamos
a amostra para o Professor John Walker, na Universidade de Sydney, na Austrália, que confirmou
que as amostras tinham glóbulos brancos e células musculares intactas e todos sabem que os
glóbulos brancos, fora do nosso corpo, após 15
minutos se desintegram, e já tinham passado 6
anos”, explicou.
ACI

Patriarca de Lisboa
lamenta regresso do processo parlamentar
para a legalização da eutanásia
O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. Manuel Clemente, lamentou que o Parlamento tenha regressado à discussão da legalização da eutanásia.
“A nossa posição é a mesma. A vida é um todo e tem de ser respeitada como um
(continuação do artigo na 2ª página)
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Jornada Mundial da Juventude 2022

e Encontro Mundial das Famílias adiados
devido ao coronavírus

Além da graça habitual, a vida divina, o Senhor quer dar-nos a Sua ajuda em cada
momento. São as chamadas graças atuais. São como o ar que respiramos na vida natural, como o alimento que tomamos uma vez e outra e nos dá força.
Não podemos dizer :Senhor Jesus sem ajuda de Espírito Santo - diz S. Paulo.
Para fazer o bem precisamos da graça de Deus, dessas ajudas que nos são dadas em
cada momento uma vez e outra.
“Sem mim nada podeis fazer” - disse Jesus.
Temos de acudir a Ele uma vez e outra pela oração e pelos sacramentos.
Havemos de alimentar a nossa alma, encher-nos de energias sobrenaturais para produzir frutos de boas obras.
Se empregarmos os meios essas ajudas não faltarão.
É como na vida natural, temos de comer para poder trabalhar, exercitar os músculos
para poder caminhar .
Vivendo a vida sobrenatural parecemo-nos com Deus, produzimos bons frutos e encontramos o caminho da alegria já na terra.
Temos de nos esforçar todos os dias por ser santos, procurando fazer em cada momento o que Deus quer, apoiados na graça de Deus e deixando-nos guiar pelo Espírito
Santo, que mora em nós e nos quer fazer santos.
C. Ferreira

Papa Francisco durante a JMJ Panamá 2019
A Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o Santo Padre decidiu adiar para
agosto de 2023 a próxima Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, devido às
consequências da pandemia de COVID-19.
Também o Encontro Mundial das Famílias,
previsto para o próximo ano em Roma foi
adiado.
Ainda segundo o recente comunicado,
o Comité Organizador Local (COL) da JMJ
de Lisboa afirma partilhar com “o Santo
Padre o apelo a que, no atual contexto e
nos próximos tempos, o foco da atenção
de todos esteja no cuidado dos mais vul-

As graças atuais

(continuação do artigo da 1ª página)

neráveis, das famílias e de todos os que,
pelos mais diversos motivos, sofrem com
os efeitos da pandemia causada pela COVID-19”.
“A Jornada Mundial da Juventude
(JMJ), um encontro dos jovens de todo o
mundo com o Papa, foi instituída por João
Paulo II, em 1985, e desde então tem-se
evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas
por todo o mundo”, conclui o comunicado.
ACI

todo, como nós dizemos, da conceção à morte natural”, referiu o cardeal-patriarca, em
declarações aos jornalistas depois da celebração da solenidade do Corpo de Deus, na
Sé de Lisboa.
A posição surge depois do regresso das reuniões do grupo de trabalho que vai tratar o assunto na especialidade, procurando um texto de consenso dos cinco projetos
aprovados na generalidade, em fevereiro.
“Falamos de cuidados paliativos e é muito importante e estão muito longe de cobrir toda a nossa rede de saúde.
É muito importante que se alargue, mas paliativo quer dizer ‘o que acolhe, o que
envolve’ e é a sociedade, somos nós próprios que nos temos de tornar paliativos para
que ninguém sinta vontade de se ir embora, mas pelo contrário, com a ajuda médica
e com a presença dos seus familiares, dos seus amigos e até da sociedade como um
todo, consigam superar essa situação e viver humanamente os últimos momentos da
sua vida”, assinalou o presidente da CEP, numa intervenção citada pela Rádio Renascença.
OC

Hoje há mais mártires do que nos primeiros
Papa pede prudência no desconfinamento
séculos do cristianismo
para evitar novos casos de coronavírus
O Papa Francisco dedicou algumas palavras de recordação aos cristãos que hoje em
diferentes partes do mundo sofrem perseguição e até martírio.
Durante a Audiência Geral realizada
no dia 29 de abril, na Biblioteca do Palácio
Apostólico do Vaticano, o Santo Padre lembrou que “é doloroso recordar que, neste
momento, existem muitos cristãos que sofrem perseguições em várias áreas do mundo, e devemos esperar e rezar para que sua
tribulação seja interrompida o mais rápido
possível”.
“São muitos os mártires de hoje. São

mais do que os mártires dos primeiros séculos. Expressamos nossa proximidade a esses
irmãos e irmãs: somos um único corpo, e esses cristãos são os membros ensanguentados do corpo de Cristo, que é a Igreja”.
Do mesmo modo, enfatizou que “nas
perseguições, há sempre a presença de Jesus que nos acompanha, a presença de Jesus
que nos consola e a força do Espírito que nos
ajuda a seguir em frente. Não desanimemos
quando uma vida coerente com o Evangelho
atrai as perseguições das pessoas: o Espírito
nos sustenta nesse caminho”.
ACI

O Papa Francisco pediu “prudência e
obediência às disposições” de desconfinamento, adotadas em muitos países onde a
pandemia de coronavírus começa a diminuir, após meses de quarentena, para que
o número de infectados não aumente novamente.

“Neste tempo, no qual se começa a ter
disposições para sair da quarentena, rezemos ao Senhor para que dê a seu povo, a
todos nós, a graça da prudência e da obediência às disposições, para que a pandemia
não volte”.
ACI
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Santiago de Cassurrães

Centro Paroquial
Situação atual

Voltaram as missas
Damos graças a Deus por terem recomeçado as missas. Há pessoas ainda com medo de virem à igreja. Os
pais não devem ter medo de vir com as crianças, até
porque são dos grupos de menor risco.
Agradecemos a colaboração de várias pessas e em
especial dos Escuteiros.

Pouco a pouco a situação vai-se normalizando. São
poucos os que estão ainda infetados. Encontram-se
bem.
Há ainda algumas funcionárias de baixa.
Queremos deixar aqui uma palavra de louvor a todas as que têm estado ao serviço vencendo os medos e
ajudando os idosos. Merecem parabéns.
Parabéns também para os voluntários que vieram
ajudar ,em especial um grupo números de finalistas de
enfermagem. Já estão a funcionar a creche e o jardim
de infância e também o apoio domiciliário.
Agradecemos os donativos de muitas pessoas, algumas delas alheias à freguesia.
Que Deus lhes pague com muito mais.

Ofertas para a igreja
Agradecemos a todos os que têm vindo a entregar o
folar para a igreja, já que na Páscoa não tiveram ocasião
de o fazer.

Fundões
Esteve doente e internado no Hospital de Viseu o Sr.
Manuel Martins. Já se encontra melhor e em casa.
Fraturou um braço a Srª Elisa Pinto.
Para todos os doentes rápidas melhoras.
De Lisboa, a visitar os seus pais veio o Sr. Vitor Martins e família.

Casal de Cima
Encontrou-se hospitalizada alguns dias em Viseu a
Srª Maria Alice Sena Martins.
Já se encontra em recuperação.
O Sr. António Luís Marques foi operado em Coimbra
ao coração e com sucesso.
Também ele está a recuperar em sua casa.
Para os nossos doentes as melhoras.

Santiago
De Angola veio o Sr. Filipe Pais Pinto.
De Aveiro veio o Sr. Jorge Manuel Figueiredo Teixeira, esposa e filho.
No Hospital de Viseu esteve internado o Sr. Luís
Morgado.
Em Viseu, Travassós de Baixo esteve em recuperação o Sr. Mário Cabral Pinto.
No Hospital de Viseu faleceu com 83 anos, o Sr.
Afonso Cabral da Costa. Os nossos sentimentos para
toda a família.

Outeiro
Faleceu no Lar de S. José a Srª Felisbela Andrade.
Vieram de Lisboa assistir ao funeral os seus sobrinhos António José e a sua esposa Dª Teresa.
Paz à sua alma e condolências à família.

Casal Mundinho
Depois de prolongada doença faleceu a Srª Fernanda Lopes.
Os nossos sentidos pêsamos para toda a família.
Também tem andado adoentado o Sr. Tiago Sequeira. Votos de rápidas melhoras.

Contenças de Cima
Da Inglaterra veio o Sr. Carlos Alberto Lopes Martins
e esposa; Sr. Ricardo Gomes Martins.
De Lisboa, o Sr. José Marques Martins e família. Srª
Catarina Gonçalves Cabral e marido.
Do Porto, o Sr. Márcio Longa e esposa.

DONATIVOS
Quinta da Azenha, Framboesas
União de Freguesias Santigo de Cassurrães e Póvoa
de Cervães- Equipamento de Proteção Individual, desinfetante
Elisa Sales- Luvas
Associação das Contenças de Baixo - Equipamento
de Proteção Individual
Carlos Matos- Viseiras, Equipamento de Proteção
Individual
Manuel do Ferro- Equipamento de Proteção Individual
Andreia Amaral Pereira – 10Lt de álcool gel
Ilídio Ferreira – 15L de lixívia
Fernando e Silva – 25 Viseiras
Casa do Povo de Santiago de Cassurrães- 50 fatos de
proteção individual
Victor Gomes, Gerente da Caixa Agrícola- Fatos de
proteção individual
Caixa Agrícola Mangualde – Fatos de proteção individual
Paulo Pereira – Luvas
Luís Almeida- 20 caixas de luvas
Citroen- 5 fatos de proteção individual
Comissão de Festas S. Cervães- Equipamento de
Proteção Individual
Clube de Santigo de Cassurrães- Gel desinfetante, e
desinfetante
Pontapé no COVID-19- Viseiras e fatos de proteção
individual
Câmara Municipal de Mangualde – 300 máscaras
Helena Martins- Fatos de proteção individual
António Almeida- fatos de proteção individual, óculos
Norival- fatos de proteção individual
Marchas de Santiago de Cassurrães- Toalhitas desinfetantes
Tipão + Tiago Figueiredo, Telmo Rodrigues, Paula Tavares, Grupo Motard os Lagartos e Vitor Coelho – Lixivia
e Desinfetantes
Moimenta do Dão Futebol Clube - Equipamento de
Proteção Individual
Rotary Club de Mangualde- Viseiras
Freguesia de Quintela de Azurara- Manguitos, Viseiras
Café Progresso- águas, lixivia, açucar
Marchas Quintela de Azurara- Manguitos, Perneiras
Lia Coelho- Gel desinfetante e máscaras
SONAE SIAF- Equipamento de Proteção Individual
Funerária Pais- fatos de proteção individual
Eng.º Luís Rodrigues- Cadeira de rodas
Luís Morgado- Telemóvel
Farmácia Albino Pais- Ben-u-ron, Gel de Banho
Farmácia Espinho Petrucci- Ben-u-ron, compressa,
gel de banho, sabão para as mãos, máscaras
Farmácia Costa- Oferta do serviço de Unidoses da
medicação dos utentes
Pingo Doce, Mangualde – oferta de cartão com
1000€
Alexandre Lopes e grupo de Facebook- Equipamento de Proteção Individual
Pedimos desculpa caso, por lapso nos tenhamos
esquecido de alguém. A todos os que ajudaram a Instituição neste momento difícil o nosso profundo agradecimento.

DONATIVOS
Sandrina Martins- 100€
Sandra Quental-35€
Gonçalo PeIxoto-50€
Adelino Amaral-50€
Mª Zulmira Lopes-50€
Tomás Sequeira-50€
Helder Oliveira-20€
Maria Augusta Matos-40€
António Rebelo-50€
Irene Batista-50€
Amélia Coutinho-40€
Luís Gomes-20€
Victor Gomes-150€
P. Aniceto Morgado-100€
Dr. Jorge Coelho- 1000€
Filipe Melo-20€
José Ribeiro-50€
Carlos Lopes-25€
Mª Teresa Coelho-20€
Vitor Pais-50€
Ana Ribeiro-25€
Lúcia Santos-100€
Carlos Rodrigues -40€
Engº José António Sousa-100€
Rosa Soares-100€
Rui Pacheco-40€
Carlos Lopes-50€
Mª Raquel Almeida-50€
José Manuel Martins-50€
Jorge Henriques-200€
Inês Costa-289,72€
Alberto Martins-100€
Carlos Matos-20€
Adolfo Cravo-20€

Armando Gonçalves-200€
Carlos Lopes-20€
Mª Teresa Amaral-100€
P. Marco Cabral-50€
Drª Maria Isabel-100€
Sandra Santos-73,5€
Associação do Apostolado da Oração-600€
Elvira Ferreira-20€
ArqueoHoje LDA-250€
Anónimo-60€
Anónimo-100€
Anónimo-100€
José Pais-400€
João Pacheco-100€
Carlos Almeida-100€
Ivone Pimenta-100€
Transportes BROLIVEIRA-500€
Paulo Nunes-200€
Mª Helena Duarte-20€
Dr. António Cerejeira-50€
Carina Patrícia-10€
Caixa Agrícola -200€
Maria Alcina-40€
Maria Castilho-2000€
Fernando António-50€
Elisa Gomes-90€
Rosa Soares-100€
Engº Joaquim Trindade-1000€
António Oliveira-500€
Sandra Loureiro-10€
Aida-113,29€
Que Deus pague a todos com
muito mais.

AMIGOS DO JORNAL
Com 150,00 - D.Aurora Almeida (Lx)
Com 100,00 - D.Cristina Paupreto (USA)
Com 35,00 - Alberto Martins Lopes (Sant)
Com 25,00 - D.Elvira Ferreira (C.C.)
Com 20,00 - José Melo Pereira (Mang.), Drª Maria
José Brito (C.B.)Eng.José Miguel Brito (Lx);D:Benilde Lopes Saúde (Mang.),Avelino Martins Lopes (Mang),
Com 10,00 - Bernardino Pereira (Fund),Eng José António Sousa (Fund),D.Celeste Figueiredo (Mang),António
J.Amaral (Coimbra),D.Marilda Pais (C.C.)
Muito obrigado a todos.

Póvoa de Cervães
Do País vieram
a Srª Emília Cabral
Santos, Dª Eva Morais Cerol; Sr. João
Urbano Teles; Sr.
Filipe Santos; Drª
Emília Gomes Albuquerque; Sr. Paulo
Jorge Sena e família;
Drª Manuela Pais;
Dª Vitória Santos e
marido; Sr. Mário V.
Carvalho e esposa;
Foi submetida,
no hospital, a uma
intervenção cirúrgica a Srª Lúcia Oliveira.
Da Inglaterra veio a Srª Dolores Ferreira e família; a
jovem Sandra Cristina Silva e o namorado; Sr. João Matos; Sr. José Matos;
Do Brasil, Sr. António Oliveira.
Para os EUA, o Sr. António Cabral e esposa;
Para França, o Sr. José António Lemos.
Nas mãos de Deus
Faleceu no Hospital a Srª Olindina Viegas. Paz à sua
alma e os nossos sentimentos a toda a família.
Faleceu no Hospital o Sr. Joaquim Rodrigues. Descanse em paz e as nossas condolências à família.
Faleceu no Hospital Srª Alice Viegas. Paz à sua alma
e os nossos sentimentos a toda a família.
As famílias agradecem a todos os que se associaram
à sua dor e perda.
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Primeira igreja construída na Havana
comunista será dedicada a São João
Paulo II
A primeira igreja construída em Havana
após a implantação do comunismo está dedicada a São João Paulo II. Encontra-se nos
arredores da capital e é uma construção
muito discreta, apesar das dificuldades que
enfrentam para sua construção, a pequena
comunidade católica não desiste de seus esforços para terminá-la e realizar o sonho de
ter um templo para se reunir.
Ricardo Mínguez é um fiel católico do
bairro periférico de Reparto Antonio Guiteras, em Havana (Cuba). Ele se emociona ao
recordar as dificuldades e sofrimentos que a
comunidade católica teve que enfrentar lá.
Eles tiveram que esperar mais de 25
anos e, de acordo com a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACN), muitos
dos que iniciaram essa aventura “deixaram
o país ou não estão mais conosco”.
Essa comunidade católica nasceu em
1993, no quintal de uma casa particular no
bairro Antonio Guiteras, localizado nos ar-

redores de Havana, conta com cem pessoas
em um dos bairros que mais cresceu após
a revolução cubana e que tem 30 mil habitantes.
Nessa área, a cerca de 8 quilômetros da
capital, está sendo construído o sonho de
Ricardo: Um templo onde a comunidade
possa se reunir. Esta será a primeira igreja em Havana e a segunda em todo o país,
construída em terras cedidas pelo Estado
após a revolução de 1969.
Esta igreja está dedicada a São João Paulo II, que com sua viagem a Cuba, em 1998,
marcou um antes e um depois na situação
da Igreja na nação do Caribe e nas relações
entre o Vaticano e Havana.
“Que Cuba se abra ao mundo, e que o
mundo se abra a Cuba”, foi a frase histórica
de São João Paulo II.
Publicado originalmente em ACI Prensa.
Traduzido e adaptado por Nathália Queiroz.

Ser amáveis
«Todos desejamos profundamente ser
amados, mas, às vezes, tendemos a esquecer
que para ser amados temos de esforçar-nos
por ser amáveis».
Quem o diz é Mariolina Migliarese, psiquiatra italiana, no seu recente livro “Risposami! Crisi & rinascita della coppia”.
A frase vem no contexto de um lugar comum muito perigoso para o êxito de um casamento: «Se me amas de verdade, deves amar-me como sou».
Por trás da sua aparência inofensiva, na
realidade, trata-se de uma frase muito ambígua.
É verdade que nos amam como somos,
mas isso não é uma “licença” para desleixar o
esforço por sermos amáveis, ou seja, facilitar
que nos amem.
Tentar ser boa pessoa é algo que todos
procuramos realizar, sobretudo na fase que
antecede o casamento chamada namoro.
Qualquer pessoa sensata, que queira conquistar um amor humano nobre e limpo, esforça-se por dar o melhor de si mesma para que o
outro se sinta atraído e enamorado.
Isto não é nenhuma hipocrisia! É um desejo de ser melhor, também por amor ao outro.
É um erro crasso deixar de o fazer simples-

mente porque já estamos casados e o outro
já está “conquistado”. Como se o casamento
fosse um ponto de chegada e não de partida.
Demasiados casamentos morrem por falta de cuidado e, inclusivamente, por falta de
educação.
Porque se entende “ser amado como sou”
como uma desculpa para desleixar-se e não
estar pendente do cuidado do outro e do relacionamento.
Por isso, devemos cultivar sem cansaço a
boa pessoa que todos somos chamados a ser.
Boas pessoas por fora e por dentro, com um
coração bom, não só para os estranhos, mas,
sobretudo, para aqueles que convivem connosco todos os dias lá em casa.
Com a ajuda de Deus, nunca podemos desistir de cultivar e polir a nossa personalidade.
É uma tarefa para a vida inteira. Ser uma
pessoa interessante, profunda, amável, é o
melhor modo de ser amado e não simplesmente “suportado”.
Isto aplica-se a todo o relacionamento
humano (irmãos, familiares, amigos, conhecidos) mas, de um modo especial, entre marido
e mulher.
Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Peregrinação a Covadonga
Nos dias 5, 6 e 7 de Agosto esperamos fazer uma peregrinação a Nossa Senhora de Covadonga, nas Astúrias.
Passaremos por Zamora, Astorga León,
Oviedo, Benavente e Chaves. Em Covadonga,
além do santuário, iremos também aos Picos
da Europa. Mais informações dirigir-se ao pároco: 232 614 224 e 917 621 614.

O dia em que a Mãe da Igreja
completou a Praça de São Pedro

A Igreja celebra na segunda-feira após
Pentecostes a memória da Bem-aventurada
Virgem Maria, Mãe da Igreja, estabelecida
pelo Papa Francisco no início de 2018, invocação mariana cuja imagem completou a
Praça de São Pedro em 1981.
Conforme recordado em artigo de site
do Opus Dei, em um relato publicado por
L’Osservatore Romano em 2011, o arquiteto Javier Cotelo contou sobre a construção
do mosaico dedicado a Maria “Mater Ecclesiae”, que se encontra no topo da fachada
do braço avançado do Palácio Apostólico e
remete também à relação entre São João
Paulo II e a Virgem Maria.
No texto, Cotelo admitiu que teve “o
privilégio de viver de perto os antecedentes
dessa decisão, que põe em evidência duas
características” de João Paulo II, “a sua particular relação com os jovens e o seu sentido
de agradecimento”.
Como relatou, na Semana Santa de
1980, João Paulo II recebeu em uma audiência milhares de jovens que participavam do
Fórum UNIV, encontro internacional de universitários que frequentam Centros do Opus
Dei em todo o mundo.
Naquela ocasião, “um dos jovens, chamado Julio Nieto, comentou ao Santo Padre
que, depois de observar as imagens da Praça
de São Pedro, tinha notado que faltava uma
de Nossa Senhora e que, portanto, a praça
estava incompleta”. Diante disso, João Paulo
II respondeu: “Bem, muito bem! Temos que
completar a praça”.
Javier Cotelo contou que “este diálogo
chegou aos ouvidos de Dom Álvaro del Portillo, sucessor de São Josemaria Escrivá à frente do Opus Dei”, o qual, “movido pelo desejo
de pôr em prática, sem demora, o que considerava um desejo do Santo Padre, pediu-me
para pensar num lugar e numa solução para
colocar, na praça, uma imagem de Nossa
Senhora, acrescentando que se poderia pôr
sob a invocação de Mater Ecclesiae”.
“Após várias semanas e depois de várias
visitas à praça para encontrar alternativas,
apresentei a Dom Álvaro uma possível solução, com as correspondentes fotomontagens e desenhos: substituir uma janela, na
esquina do edifício que há entre o Cortile de

São Dâmaso e a praça, por um mosaico de Nossa Senhora”.
Este projeto foi enviado ao Santo Padre em
27 de junho de 1980, mas se passaram vários
meses sem respostas. Por isso, “voltou-se a
enviar ao Santo Padre uma cópia do material,
através do então secretário do Papa, Cardeal
Stanislaw Dziwisz”.
Meses depois, o arquiteto recordou que
João Paulo II sofreu o atentado na Praça de São
Pedro, ao qual sobreviveu, “como ele próprio
dizia, graças à proteção de Maria Santíssima”.
“Em sinal de agradecimento, quis que se
colocasse uma imagem de Nossa Senhora na
praça de São Pedro. Devido a esse encargo do
Romano Pontífice, aquela proposta de Dom
Álvaro foi submetida à apreciação das autoridades competentes do Vaticano e foi escolhido
esse lugar como sede da Mater Eclesiae”, recordou.
Segundo o arquiteto, o mosaico é “inspirado na Madonna della colonna que procedia da
Basílica constantiniana” e foi instalado no dia 7
de dezembro de 1981, tendo sido abençoado
pelo Papa João Paulo II no dia seguinte, após a
oração do Ângelus.
Naquela ocasião, o Pontífice manifestou
o desejo de “que todos os que venham a esta
Praça de São Pedro, elevem o olhar para Ela
para Lhe dirigir, com sentimento de filial confiança, a sua própria saudação e a sua própria
oração”.
“Muitas vezes pensei neste acontecimento
como uma pequena demonstração da relação
especial de João Paulo II com os jovens; não
deixa de ser surpreendente que aquele ‘temos
que completar a praça’ que o Papa tinha dito a
um universitário um ano e meio antes, se tornasse então realidade”, afirmou Javier Cotelo
em seu artigo.
O Arquiteto lembrou ainda que em 11 de
dezembro daquele mesmo ano, o Pontífice
convidou Dom Álvaro Del Portillo para concelebrar a Missa em sua capela privada e tomar o
café da manhã.
“Desejava comunicar-lhe a alegria que lhe
tinha provocado benzer a imagem da praça e
agradecer-lhe a ideia para a sua colocação”,
relatou.
ACI

Tudo é para bem
S. Paulo na Carta aos Romanos diz-nos que tudo concorre para o bem dos
que amam a Deus.
Às vezes não entendemos porque é
que Ele permite certas desgraças.
Mas Deus sabe mais e tudo está em
Suas mãos.
O povo diz que Deus escreve direito
por linhas tortas.
Com a pandemia, que aparentemente é uma desgraça, muitos aprenderam
a rezar, outros melhoraram na sua vida
de oração.
Outros deram conta que todas as coi-

sas materiais não são o mais importante
e que é preciso ter coração desprendido
delas.
Muitos aprenderam a preocupar-se
mais com os outros, a servi-los com alegria.
Deus queira que todos saibam aproveitar esta situação para se tornarem
melhores, para cumprir melhor os seus
deveres para com Deus.
Assim serão mais felizes e darão conta que os sofrimentos não são um mal.
O único mal no mundo é o pecado, é
perder a Deus.

