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Viseu

Carta da Congregação para a Sagrada Liturgia aos Presidentes das Conferências 
Episcopais

 A pandemia devida ao vírus COVID-19 produziu mutações não só nas dinâmicas 
sociais, familiares, económicas, formativas e laborais, mas também na vida da comuni-
dade cristã, incluindo a dimensão litúrgica. Para impedir o contágio do vírus tornou-se 
necessário um rígido distanciamento social que teve repercussões sobre um aspeto 
fundamental da vida cristã: «Onde estão dois ou três reunidos em meu nome, aí estou 
Eu, no meio deles» (Mt 18, 20); «Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fra-
terna, à fração do pão e às orações… Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo 
em comum» (At 2, 42-44).

Logo, porém, que as circunstâncias o permitam, é necessário e urgente retomar 
a normalidade da vida cristã, que tem o edifício igreja como casa e a celebração da 
liturgia, particularmente da Eucaristia, como o «cume para o qual tende a ação da 
Igreja e, simultaneamente, a fonte de onde promana toda a sua força» (Sacrosanctum 
Concilium, 10).

− Não podemos viver, ser cristãos, realizar em pleno a nossa humanidade e os dese-
jos de bem e de felicidade que o nosso coração acalenta sem a Palavra do Senhor, que 
na celebração ganha corpo e se torna palavra viva, pronunciada por Deus para quem 
abre hoje o coração à escuta;

− Não podemos viver sem o banquete da Eucarístia, mesa do Senhor à qual somos 
convidados como filhos e irmãos para receber o próprio Cristo Ressuscitado, presente 
em corpo, sangue, alma e divindade como Pão do céu que nos sustenta nas alegrias e 
nas canseiras da peregrinação terrena;

 - Não podemos viver sem a comunidade cristã, a família do Senhor: precisamos 
de encontrar os irmãos que partilham a filiação de Deus, a fraternidade de Cristo, a 
vocação e a procura da santidade e da salvação das suas almas na rica diversidade de 
idades, histórias pessoais, carismas e vocações;

ASSIS, 03 out.   (ACI).- O Papa Francisco assinou, este sábado 3 de outubro no 
Convento de São Francisco de Assis, sua Encíclica “Fratelli tutti”, sobre a fraterni-
dade e a amizade social.

O Pontífice transladou-se na véspera da festividade de São Francisco de Assis 
até a localidade natal do santo italiano, onde também se encontra sua tumba, 
para celebrar ali a Santa Missa e assinar a Encíclica

Ali, visitou o convento das clarissas de Assis e o convento de São Francisco, em 
cuja cripta, está a tumba do santo. Foi ali que presidiu à Santa Missa e assinou a 
sua nova Carta Encíclica.

Papa Francisco vai a Assis e assina  
a nova encíclica Fratelli Tutti

VOLTEMOS COM ALEGRIA À EUCARISTIA!

(continua na página seguinte)

Quando o Arcanjo S. Gabriel foi enviado a Nossa Senhora saudou-A: Avé, ó 
cheia de graça, o Senhor é contigo.

O mensageiro de Deus chama-Lhe a cheia de graça e convida-A a alegrar-se. 
Avé, alegra-te. O Senhor é contigo.

Maria é a toda a bela, cheia da graça de Deus, que A torna participante da 
beleza divina.

Ela é a mulher anunciada no início da humanidade, que o demónio não con-
seguiria vencer. “Porei inimizades - disse Deus à serpente - entre ti e a mulher. 
Essa mulher nos traria o Salvador que esmagaria a cabeça da serpente infernal e 
libertaria a humanidade do jugo do pecado.

O Arcanjo vinha anunciar a chegada do Messias prometido e dizer à Virgem 
que Deus A tinha escolhido para ser Sua Mãe.

Deus tinha preparado a Sua alma, enchendo-a da graça divina, da beleza de 
Deus.

O Senhor estava com Ela, estava na Sua alma toda santa.
Os cristãos habituaram-se desde o início a saudar Nossa Senhora com as pala-

vras do mensageiro de Deus.
E nessa oração juntaram as palavras que o Espírito pôs na boca de Isabel, ao 

receber a visita da Sua  prima: Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o 
fruto do Teu ventre.

Nossa Senhora levava Jesus em Seu seio e Ele fez sentir a sua presença enchen-
do o menino que Isabel tinha concebido na sua velhice e enchendo-a do Espírito 
Santo.

Rosas muito bonitas

(continua na página seguinte)
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Largo do Rossio n.º 4 - Mangualde

Madre Teresa de Calcutá disse: “A maior 
ameaça para a paz é o aborto”       

O treinador estava rezando o terço
     O técnico croata, Zlatko Dalic, obteve o sucesso de levar a sua equipe até a final do Mundial de 
2018. E, sobre isso, conta-nos um pequeno segredo: ele sempre leva o terço em seu bolso.
Sob o ritmo dos passes, das entradas e dos contra-ataques, Zlatko Dalic desfia o terço, que sempre 
está no seu bolso. Na noite em que os jogadores se confrontavam com a equipa da Inglaterra, o 
treinador croata  garantiu-nos que estava a rezar o Rosário. 
     “O terço? Eu sempre levo um terço comigo e quando tenho a impressão de que estou atraves-
sando um momento difícil, coloco a mão no bolso, pego o terço e tudo fica mais fácil” - afirmou. 
O seu terço foi abençoado em Medjugorje e, desde então, mostrou-se visivelmente eficaz. Sua 
equipa, os “flamboyants”, ganharam por 2 a 1 à Inglaterra, durante a semifinal da último Mundial.
Futebolista profissional, jogador veterano da equipe da ex-Iugoslávia, Zlatko Dali conserva a fé 
que remove montanhas. “Tudo o que faço na vida e na minha carreira profissional, eu o devo à 
minha fé e tenho grande reconhecimento para com Deus” - expõe. O treinador conta, igualmente, 
que agradece ao Senhor, todos os dias, não somente porque Ele lhe deu força e fé, mas, também, 
porque lhe deu a oportunidade de encontrar um sentido em sua vida. “Quando um homem perde 
a esperança, ele deve- se entregar ao nosso Deus misericordioso, custe o que custar, e à nossa 
fé” - conclui  .

  Logo que estejam identificadas e 
adotadas as medidas concretamente 
disponíveis para reduzir ao mínimo o 
contágio do vírus, é necessário que to-
dos retomem o seu lugar na assembleia 
dos irmãos, redescubram a insubstituí-
vel preciosidade e beleza da celebra-
ção, chamem e atraiam com o contá-
gio do entusiasmo os irmãos e irmãs 
desanimados, temerosos, ausentes ou 
distraídos há demasiado tempo.

A devida atenção às normas higié-
nicas e de segurança não pode levar à 
esterilização dos gestos e dos ritos, à 
indução, ainda que inconsciente, de re-
ceio e insegurança nos fiéis.

As normas litúrgicas não são ma-
téria sobre a qual as autoridades civis 
possam legislar, mas são da exclusiva 
competência das autoridades eclesiás-
ticas (cf. Sacrosanctum Concilium, 22).

Reconheça-se aos fiéis o direito de 
receber o Corpo de Cristo e de adorar o 
Senhor presente na Eucaristia, nos mo-
dos previstos, sem limitações que che-
gam mesmo a ir além do previsto pelas 
normas higiénicas emanadas pelas au-
toridades públicas ou pelos Bispos.

Vaticano, 15 de agosto de 2020.
Solenidade da Assunção da Virgem 

Santa Maria

VOLTEMOS COM ALEGRIA
 À EUCARISTIA!

Foi um dia histórico. Santa Teresa de 
Calcutá participou no Café da Manhã de 
Oração Nacional que é celebrado todos 
os anos em Washington (Estados Unidos). 
Foi em 3 de fevereiro de 1994, ante a clas-
se dominante americana. A fundadora 
das Missionárias da Caridade proclamou 
com coragem a verdade sobre o crime do 
aborto. Em seu discurso diante do então 
presidente Bill Clinton, da primeira-dama 
Hillary Clinton, do vice-presidente Al Gore 

e de  sua espo-   

sa e outras figuras políticas que não estavam de acordo com ela, a religiosa de origem albanesa 
referiu-se ao aborto como uma ameaça para paz.

“A maior ameaça para a paz hoje é o aborto, porque o aborto é declarar guerra à criança, a 
criança inocente que morre nas mãos de sua própria mãe. Se aceitarmos que uma mãe possa 
matar o seu próprio filho, como podemos dizer aos outros que não se matem? Como persuadir 
uma mulher para que não pratique um aborto? Como sempre, terá que fazê-lo com amor e re-
cordar que amar significa doar-se até doer”. “Jesus deu a sua vida por amor a nós. É necessário 
ajudar a mãe que está pensando em abortar; ajudá-la a amar, mesmo quando esse respeito pela 
vida do seu filho a obrigue a sacrificar seus projetos ou seu tempo livre. Por sua vez, o pai dessa 
criatura, seja quem for, também deve doar-se até doer”. Além disso, Madre Teresa pediu às mu-
lheres que pensavam em abortar os seus filhos, para entregá-los a ela: “O maior presente que 
Deus deu à nossa congregação é lutar contra o aborto através da adoção. Já entregamos, somen-
te na nossa casa em Calcutá, mais de três mil crianças para a adoção. E posso dizer-lhes quanta 
alegria, quanto amor e quanta paz essas crianças levaram para essas famílias. Foi um verdadeiro 
presente de Deus para eles e para nós”. Com as suas palavras, o fundadora das Missionárias da 
Caridade tocou o coração de muitos que estavam presentes e também deixou claro que a maior 
pobreza não a encontrou nos subúrbios de Calcutá, mas nos países mais ricos onde falta o amor, 
nas sociedades que permitem o aborto. “Para mim, as nações que legalizaram o aborto são as 
mais pobres, têm medo de um não nascido e a criança tem que morrer”.

Rosas muito bonitas
Bendita Sois Vós 

Maria é a mais bela de todas as criaturas, a bendita entre as mulheres. Ela trazia o Filho de 
Deus no Seu ventre virginal, aquele que é bendito entre todos os homens.

 Chesterton conta que um dia num autocarro, num dia de nevoeiro, os passageiros iam todos 
tristonhos e quase não falavam.

Numa das paragens entrou uma senhora jovem com um menino muito bonito. Era muito bela  
e ia sorrindo e dizendo coisas carinhosas ao seu filho.

A alegria entrou no autocarro e as pessoas começaram a sorrir e a falar umas com as outras.
Assim aconteceu com a humanidade. Nossa Senhora veio trazer-lhes o Seu Filho e comunicar 

aos homens a alegria.    

Santa Maria Mãe de Deus
Na Avé Maria continuaram a falar com a Virgem para lhe pedir. 
Ela é a Mãe de Deus e rogamos-Lhe que interceda por nós. 
Agora, no momento presente que estamos a viver e que temos de encaminhar para Deus, para 

O amarmos de verdade. 
Para que nos livre do pecado e nos ensine a amar a Jesus. 
Pedimos-Lhe também a graça duma boa morte. Que esteja a nosso lado para nos defender do 

demónio e nos levar ao encontro de Deus e nos abra as portas do céu. 
A Avé Maria é a oração mais bonita depois do Pai Nosso. 
É como uma rosa perfumada lhe entregamos à Nossa Mãe do Céu.
Com o Rosário fazemos uma coroa de rosas frescas e belas que Lhe entregamos a pedir os Seus 

favores e protecção. 
Falamos com Ela, aprendemos com Ela a amar a Deus e a viver cá na terra como Ela viveu e 

assim encontramos a alegria de Deus.      

(Continuação)

(Continuação)
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Do País vieram D. Belmira Jesus Rodrigues, familia-
res da D. Adelaide Lopes, familiares da D. Celina Ale-
gre, familiares do S. Doutor Gil Cabral .

Hospital: foi submetida a uma internação cirúrgica 
devido a uma queda D. Maria José Jesus.

Foi submetido a uma intervenção cirúrgica o S. Car-
los Capelo. Ainda se encontra no Hospital de Viseu. 

Também foi submetido a uma intervenção cirúrgi-
ca, em Coimbra, o S. Professor Luís Filipe Mendes.

Desejamos a todos os nossos doentes muitas me-
lhoras. 

Do estrangeiro
Da França vieram os senhores Sr. José de Matos, 

Sr. Carlos Matos e o jovem António Matos e o S. José 
de Lemos. Vieram também D. Maria de Lurdes Pais Ca-
bral. e D.Márcia Dias e família. 

 

De França vieram: D.Lurdes Almeida e seu marido. 
Após uma queda foi submetida a uma intervenção cirúr-
gica no hospital de Viseu.

Também tem passado mal de saúde D. Isilda Melo.
Desejamos as melhoras para elas. 

Vieram da Suiça o Sr. José Mário Martins Lopes e fa-
mília e Srª. Aida Martins e marido.

De Lisboa estiveram a Srª. Odília Ferreira, o Sr. Fer-
nando Martins e esposa e também a nossa Drª. Cátia e o 
marido. Para eles todos que a Nossa Senhora os proteja. 

Santiago de Cassurrães
Festa de Nossa Senhora de Cervães

No dia 13 de Setembro celebramos a festa de Nossa 
Senhora.

Apesar das limitações da pandemia tivemos missa 
campal e à tarde a despedida a Nossa Senhora. Temos 
de louvar os escuteiros e guias que foram os mordomos 
este ano.

Agradecemos também a pessoas generosas que 
prepararam a capela e o andor para a Nossa Senhora e 
colaboraram para que tudo corresse bem.

Centro Paroquial

Continua em tratamento, e adoentado o Sr. António 
José Pais.

De Sintra vieram visitá-lo seus filhos, Paulo e Mário 
e família.

Também de Lisboa esteve a Sra. Marina Silva e fa-
mília.

Do Montijo esteve a Sra. Berta Cunha e família.
Tem andado adoentado o Sr. Bernardino Pereira, e a 

Sra. Ana Maria Pinto.
Para todos os doentes muitas melhoras. 
Foi a França visitar seus familiares o Sr. Joaquim Nas-

cimento e esposa.

Fundões

Póvoa de Cervães

Outeiro

OUTROS DONATIVOS    

Associação de estudantes de Mangualde:

Da Inglaterra veio o senhor João Abrantes Moura.
De Lisboa veio o Sr. Jorge Tavares e família.
De Inglaterra veio o Sr. Carlos Rodrigues e família.
Da América veio o Sr. José Borges Silva e esposa.

Contenças de Baixo

Catequese
Com 40,00 - António José Vitória 

Almeida(Fr)
Com 25,00 - José Pinheiro (Leiria)
Com 20,00 - D.Alice Almeida 

(C.B.),Francisco Lopes (USA),António Lopes 
(USA),D.Odília Ferreira(Lx);D.  Arminda Pais 
Pinto (Mang)

Com 10,00- Manuel F.Lopes(Lx);António 
J.Gonçalves(Br)

Muito obrigado a todos

AMIGOS DO JORNAL 

Casal de Cima
Por lapso não foi lembrada, a vinda dos nossos emi-

grantes à sua terra Natal: a Srª. Ana Paula Gomes, seu 
marido e filho, a Srª. Paula Rodrigues, seu marido e fi-
lhos.

O Sr. Manuel Abílio dos Santos foi submetido a uma 
cirurgia ao joelho.

Entre nós está a Srª. Piedade Martins e seu marido 
Joaquim Borges, dos Estados Unidos.

Na Matela celebrou o seu casamento o Jovem Bruno 
Melo Lopes. Muitos parabéns e felicidades

para o seu lar. 
Faleceu a Srª. Adélia Martins Melo com a bonita ida-

de de 94 anos. Paz à sua alma. Os seus filhos e familiares 
agradecem a sentida homenagem. 

Com a pandemia as autoridades sanitárias 
obrigam a variadas exigências que implicam mais 
pessoal tanto no lar como na creche ,no jardim 
de infância e nos ATL.

Novas exigências

Silvano João Pais - 25 .00 €
Francisco Lopes - 100.00 €
António Lopes - 100.00 €
António José Gonçalves - 60.00 €

- 2 garrafões de lixivia
- 2 embalagens de leite
- 1 cx de máscaras
- 1 cx de creme mãos
- 2 cx de creme hidratante
- 6 kg de esparguete
- 7 kg de arroz
- 2 garrafas de óleo
- 1 pacote de pevide
- 4 latas de feijão
- 6 latas de atum
- 5 latas de salsichas

Deus pague a todos com muito mais.

Já começaram os trabalhos da catequese. As crian-
ças têm vindo e um grupo de catequistas está a ajudá-
-las. Que os pais saibam cuidar delas, vindo à missa e 
ensinando-as em casa. 

Conselho Pastoral
No dia 18 houve reunião de Conselho pastoral da 

paróquia. Tema de reflexão a situação actual da pan-
demia. 

DONATIVOS

Da Inglaterra vieram passar uns dias o Sr. 
Jorge Gomes Martins e família, Sr. Gonçalo 
Gomes Martins e família, Sr. Nuno Gomes 
Martins e filhos, Srª. Ana Maria Gomes Mar-
tins e família, Srª. Maria José Lopes Martins, 
marido e filhos. De França, Sr. Manuel João 
Pina dos Santos e esposa.

Da Alemanha, Sr. Fernando Marques e 
família. De Lisboa, Sr. José Manuel Marques 
Martins e família, Sr. Jorge Rodrigues Gomes 
e esposa, Srª. Catarina Gonçalves Cabral e 
marido, Sr. Artur Pais e esposa. 

Foi operada no Hospital de Viseu a Srª. 
Fernanda de Jesus. As rápidas melhoras para 
ela e para todos que se encontram doentes.

Contenças de Cima

Aldeia Nova

Foi trabalhar para a Suécia o jovem Luís 
Pais Costa. Esteve de férias no Algarve o se-
nhor Rui Valério e família.

Santiago



FAMÍLIA PAROQUIAL

Porque estudamos os gregos e 
não estudamos tanto outros po-
vos da Antiguidade? Porque tem 
tanta importância a cultura gre-
ga para a nossa cultura actual?

Perguntas como estas são feitas 
por Ricardo Moreno, autor de um li-
vro muito sugestivo: “Los griegos y 
nosotros: De cómo el desprecio por 
la Antigüedad destruye la educación”. 

É verdade que na Grécia Antiga se 
fizeram coisas muito belas. Mas tam-
bém é verdade que se fizeram coisas 
lindíssimas tanto no Egipto como na 
Babilónia. No entanto, os gregos não só 
fizeram coisas belas, mas reflectiram 
a fundo sobre o que significa a beleza.

Também desenvolveram a mate-
mática, como o fizeram de um modo 
parecido no Egipto e na Babilónia. 
Mas os gregos, além disso, reflecti-
ram sobre a natureza dos conceitos 
matemáticos. De igual modo reflecti-
ram sobre o amor e a amizade, a paz 
e a guerra, o heroísmo e a covardia.

Eles não só produziam coisas, mas 

O Cardeal Pietro Parolin, Secre-
tário de Estado da Santa Sé, orde-
nou  no dia 5 de Setembro, 29 sa-
cerdotes da prelatura do Opus Dei, 
na basílica de Santo Eugénio. Foi 
lida uma carta enviada pelo Papa 
Francisco.

Na carta do Papa lê-se: “Peço 
aos novos sacerdotes que conside-
rem, juntamente com a grandeza 
do dom do sacerdócio, o significado 
de recebê-lo precisamente nestes 
momentos de tanta dor no mundo, 
em que se torna especialmente pal-
pável a presença de Cristo sofredor 
e misericordioso; uma presença 

Diante de Deus podemos amá-Lo 
e servi-Lo com amor. 

Outros desprezem-No ou 
odeiam-No.

Mas podemos falar também da-
queles que querem estar de bem 
com Deus e com o diabo.

São religiosos, quando o vento 
está favorável. Vão às festas por cos-
tume ou por turismo. 

Mas na primeira ocasião dizem 
mal da igreja e dos padres.

Fazem guerra ao pároco ou 

uma cerimónia celebrada na Basíli-
ca de São Francisco de Assis  sábado 
10 de outubro. Carlo Acutis, leigo,  
com o entusiasmo da juventude cul-
tivou a amizade com o Senhor Jesus 
pondo a Eucaristia e o testemunho 
da caridade no centro de sua vida .

Ordenados 29 sacerdotes
que o Senhor quer que se realize 
através do seu ministério.  

 “Porque, como escreve S. Jo-
semaria Escrivá, disse o cardeal, o 
sacerdote —seja quem for— é sem-
pre outro Cristo”.

Ser pastores hoje “significa ser 
testemunhos de misericórdia”. “Sei 
quanta importância dais na vossa 
vida ao sacramento da reconcilia-
ção e não posso senão exortar-vos 
a continuar a fazê-lo, para serdes 
dispensadores da graça e do perdão 
do Senhor: o mundo de hoje tem 
grande necessidade.

Aprender com os gregos

Carlo Acutis  foi beatificado 

Uma vela a Deus e outra ao diabo
apoiam os que a fazem. 

São cristãos de horas e ventos. 
Não se comprometem com deci-
são pela sua fé. 

Jesus disse: Quem Me negar 
diante dos homens também Eu 
o negarei diante de Meu Pai que 
está nos Céus.

Temos de procurar ser cristãos 
todas as horas do dia e toda a nos-
sa vida.

Só assim seremos felizes cá na 
terra e depois, um dia, no céu.  

reflectiam sobre aquilo que faziam. 
Ou seja, os gregos filosofavam.

E ao reflectirem com calma 
davam-se conta de que nem 
sempre a técnica (por muito 
maravilhosa e inovadora que 
ela seja) está ao serviço do 
bem integral do ser humano.

É uma ingenuidade perigosa 
pensar que a técnica por si mesma 
significa um progresso do mundo 
actual. Para que isso seja assim, 
ela deve estar acompanhada por 
uma reflexão que marque os seus 
limites éticos e explore as suas 
possibilidades mais humanas.

A mesma energia atómica 
pode servir para curar doenças ou 
para dizimar populações inteiras.

Duas grandes lições nos en-
sinaram os gregos: o saber 
que reflexiona sobre si mes-
mo (filosofia) e o saber que é 
um valor em si mesmo à mar-
gem da sua utilidade (cultura).

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

ASSIS, 10 out.   (ACI).- Carlo Acutis,        
jovem italiano falecido em 2006 devido 
a uma fulminante leucemia quando ti-
nha 15 anos e conhecido como o “cibe-
rapóstolo da Eucaristia”, foi proclamado 
beato pelo Cardeal Agostino Vallini, Le-
gado Pontifício para as basílicas de São 
Francisco e Santa María dos Anjos, em 

Vaticano  
 Carta “Samaritanus Bonus”   confirma a condenação à eutanásia

Por Mercedes de la Torre
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Vaticano, 22 set.   
(ACI).- A Congregação 
para a Doutrina da Fé 
apresentou a carta “Sa-
maritanus Bonus” sobre 
o cuidado das pessoas 
nas fases críticas e ter-
minais da vida, na qual 
confirmou a condena-
ção à eutanásia e ao sui-
cídio assistido.

O prefeito da Congre-
gação para a Doutrina 
da Fé destacou a impor-
tância da presença, de 
estar ao lado da pessoa 
doente, “que sinta que 
não está sendo abando-
nado, que veja que há 

esperança, que a esperan-
ça nunca termina”. Além 
disso, o Cardeal Ladaria 
advertiu que “uma com-
paixão que não vai acom-
panhada pela verdade, no 
respeito da vida humana 
em todas as fases de sua 
existência, é uma com-
paixão que não é reta” e 
reiterou a importância de 
ser próximo, porque “as 
atitudes são mais impor-
tantes do que as razões” e 
citou São Paulo VI ao afir-
mar que “o nosso tempo 
acredita mais nos teste-
munhos do que nos pro-
fessores”.

Da mesma forma, 
confirma o ensinamento 
do Magistério que proí-
be a eutanásia e o suicí-
dio assistido, ao recor-
dar que a eutanásia “é 
um ato intrinsecamente 
mau, em qualquer oca-
sião ou circunstância” 
e nenhuma autoridade 
pode legitimamente 
impô-lo porque “é, de 
modo definitivo, uma 
violação grave da Lei de 
Deus, enquanto morte 
deliberada moralmente 
inaceitável de uma pes-
soa humana”.

WASHINGTON DC, 
15 set.   (ACI).- Os líde-
res pró-vida nos Estados 
Unidos alertaram so-
bre a agenda abortista 
que Joe Biden e Kamala 
Harris, candidatos à pre-
sidência e à vice-presi-
dência respectivamen-
te, implementariam em 
seus primeiros 100 dias 
de chegada ao poder.

 Joseph Meaney, pre-
sidente do Centro Na-
cional Católico de Bio-
ética, disse   que Biden 

assumiu “a postura mais 
extrema no tema do abor-
to”.

Meany destacou que, 
com esta postura, Biden 
retirou seu apoio anterior 
à Emenda Hyde - que proí-
be o uso de fundos dos 
contribuintes para pro-
cedimentos de aborto - e 
“basicamente indicou com 
esse anúncio que não te-
ria nenhuma postura, for-
ma ou caminho pró-vida”.

“Podemos esperar 
tudo o que aconteceu du-

rante o Governo de Oba-
ma .  

Biden já expressou 
sua intenção de restabe-
lecer algumas ações que 
eliminariam a proteção 
à objeção de consciência 
de organizações religio-
sas como as Irmãzinhas 
dos Pobres, obrigando-as 
a fornecer medicamentos 
abortivos e esterilização a 
seus empregados em co-
berturas de planos de saú-
de, o que as levou a uma 
longa batalha judicial.


