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A todos os nossos leitores e assinantes uma
Páscoa Feliz, cheia de alegria de Jesus
Ressuscitado

A melhor vacina
Com a pandemia aumentou em
toda a gente o medo da morte.
Além de tomarem todos os cuidados, as pessoas procuram receber a
vacina para ficarem imunes.
Alguém dizia há dias com graça
que a melhor vacina que nos dá segurança é a confissão, que nos defende
do vírus do pecado que é o mais temível de todos.
Todos podemos ficar infectados
com ele. O pecado mortal dá a morte
eterna, leva-nos para a desgraça eterna.
Temos de fazer tudo para evitá-lo.
Ele é o verdadeiro mal do mundo. É
fácil deixar-nos infectar.
Jesus, que é o mais sábio e poderoso dos médicos, deixou à Sua Igreja o
remédio para o curar.
No domingo de Páscoa como
prenda da Sua paixão e morte, Ele
deu aos apóstolos o poder de perdoar
os pecados.
“Àqueles a quem perdoares os pecados ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão
retidos.”
Jesus não excluíu nenhuma variante deste vírus que este remédio

Viseu

não pudesse curar.
Ele é Deus, tem o poder de perdoar e autoridade para comunicá-lo
aos Seus discípulos.
A confissão é o dom de Jesus Ressuscitado, dom maravilhoso que vem
restituir ao homem a verdadeira alegria.
Prevenir a doença
A confissão cura a doença do pecado mas serve também de vacina.
Se nos confessarmos com frequência, recebemos a graça de Deus para
evitar o pecado e levar uma vida de
santidade.
A melhor forma de andar limpo é
lavar-se muitas vezes.
Não basta andar com todo o cuidado para não sujar-se.
Se vestirmos roupa lavada com
frequência andamos limpos e temos
mais cuidado para não nos mancharmos.
A muitos cristãos custa-lhes
convencer-se que é mesmo verdade a
maravilha da confissão.
São como aquele general sírio leproso que veio pedir a cura ao profeta
Eliseu.
Continua...
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Páscoa no Iraque
Páscoa no Iraque, umas semanas
antes do previsto! Páscoa fecunda, que
celebra a vida após tanta morte...
Os três dias da visita do Papa ao
berço da civilização religiosa terão recriado sentimentos de quem viveu a
maior das esperas, até ao terceiro dia,
no silêncio de sepulcro. E, com o Papa,
chegou ressurreição a Bagdade, Najaf,
Ur, Mossul, Qaraqosh, Erbil e tantos
outros locais do mundo que não ficaram indiferentes à profecia do Papa, à
sua determinação em visitar um povo
martirizado e esquecido.
A visita, por si só, marca a História
da Humanidade. E são muitos os gestos
e ainda mais as mensagens que não podem ser esquecidas.
Francisco regressou a Roma, após
ter-se tornado o primeiro Papa a visitar
o Iraque, numa viagem marcada pelas
mensagens em defesa da comunidade
cristã, apelando ao diálogo entre religiões e à paz no país e no Médio Oriente.

“Deus é misericordioso e a ofensa
mais blasfema é profanar o seu nome
odiando o irmão. Hostilidade, extremismo e violência não nascem dum
ânimo religioso: são traições da religião”, declarou, num simbólico encontro inter-religioso que decorreu em Ur
dos caldeus, a terra natal do patriarca
Abraão, uma referência para judeus,
cristãos e muçulmanos.
A visita, também a primeira desde
o início da pandemia, foi considerada
“emblemática” pelo próprio Papa, ao
partir da Itália e como um “dever” para
com uma comunidade “martirizada”
pela violência terrorista e a guerra, nas
últimas décadas.
O tema esteve presente no discurso
inaugural, o único diante de responsáveis políticos, no Palácio Presidencial
de Bagdade, onde Francisco condenou o fundamentalismo e apelou ao
reconhecimento dos direitos de cidadania de todos os crentes.
Continua...

Presidente da República em visita a
Roma
Vaticano, 12 mar. (ACI).- O Papa recebeu no Vaticano o presidente
da República Portuguesa em audiência privada no seu gabinete do Palácio Apostólico. Na ocasião o Santo Padre manifestou seu desejo de voltar
a Fátima em 2023, ano em que o Papa irá a Portugal para a JMJ Lisboa.
Segundo a presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reeleito em novembro de 2020, abordou com o Papa Francisco “a situação
da pandemia e suas consequências, e ainda as Jornadas da Juventude em
Lisboa em 2023, tendo o Papa confirmado a sua firme intenção de estar
presente, visitando também de novo Fátima”.

O Papa Francisco presidiu no dia 27 de
Março, um momento extraordinário de oração devido à pandemia de coronavírus, no
qual concedeu a bênção Urbi et Orbi a Roma
e ao mundo, com a possibilidade dos fiéis
obterem a indulgência plenária. O Santo Padre presidiu a oração do átrio da Basílica de
São Pedro, em meio à chuva e diante de uma
praça vazia, devido às medidas de segurança
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Levar-nos a Jesus

“Com Ele a bordo, experimentaremos –
como os discípulos – que não há naufrágio.
Porque esta é a força de Deus: fazer resultar
FAMÍLIA PAROQUIAL
O desejo de Nossa Senhora é levar-nos a Jesus, ensinar-nos a amá-Lo de verdaem bem tudo o que nos acontece, mesmo
de, a fazer o que nos manda.
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O líder xiita emitiu uma declaração, de maioria cristã, num clima de festa: “O

A melhor vacina

Páscoa no Iraque

vimos a Ele a pedir-Lhe perdão.
Publicado
originalmente
em ACI Prensa.hoNa confissão
tornamo-nos
Traduzido
e adaptado
por Nathália Queimens
novos
com Cristo.
roz.
C. Ferreira

Estatuto Editorial
1. Família Paroquial é uma publicação que procura ser elo de ligação com
as gentes de Santiago de Cassurrães e de Póvoa de Cervães a viver na sua terra
e nas várias partes do mundo.
2. Família Paroquial visa interpretar corretamente os acontecimentos e
formentar a cultura e o progresso social.
3. Família Paroquial é um jornal informativo, dirigindo-se a todos sem discriminação política ou religiosa.
4. Família Paroquial propaga e defende os valores humanos e cristãos no
respeito para com as outras opções.
5. Família Paroquial compromete-se a respeitar os princípios deontológicos da imprensa e a ética profissional de modo a não abusar da boa fé, encobrindo ou deturpando a informação.
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Pesadelo horrível
- Sonhei que estava a comer esparguete!
- E o que é que isso tem de mal?!
- Não consigo achar o fio da minha sapatilha.
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Sacrifício ao almoço?
-Carolina, vamos, toca a comer...
- Mãe, não gosto desta comida!
- Vá lá, come! Faz um sacrifício, estamos na
Quaresma!
- O que é isso de Quaresma
Responde o irmãozinho reguila:
- É um jogador de futebol!
Num exame de história
Professor: - Quais são as batalhas mais importantes
da história de Portugal?
Aluno: - Antes de mais, senhor doutor, a batalha
de Alves Barrota.
Professor: - O seu exame termina aqui!
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FAMÍLIA PAROQUIAL

Santiago de Cassurrães
Capela do Calvário
Esperamos que se retomem as obras da Capela do Calvário, paradas pelo atraso do restaurador
das talhas de madeira.

Capela de S. Sebastião

Ajudas à Igreja
As paróquias estão a passar muitas dificuldades
económicas pela falta de ofertórios.
Mesmo com missas, baixaram os donativos.
Temos de mostrar a nossa fé e o nosso amor de
Deus com as nossas esmolas.
A igreja é Casa de Deus.
Os sacerdotes estão ao serviço de Jesus e de
todos nós.
Estejamos atentos e sejamos generosos.
Deus tem mais para nos dar.

Contenças de Baixo
O casal Sílvia e Rogério Silva, pais da Iris, foram novamente presenteados com a chegada da
Áurea. Parabéns e votos de felicidades.
A jovem Joana Soares, concluiu pela universidade de Aveiro a licenciatura em Biologia e o
mestrado em Ecologia Aplicada.
Parabéns e votos de felicidade e sucesso na
sua vida futura.

Casal de Cima
O Sr. José Rodrigues foi hospitalizado devido a
problemas de saúde.
Desejamos o restabelecimento da sua saúde e
pedimos a Deus que o ajude a ficar melhor.

AMIGOS DO JORNAL
Estão para começar as obras de restauro da Capela de S. Sebastião. Contamos com a comparticipação do Estado.

Centro Paroquial

Fundões
Com pouca saúde continua o Sr. António Cunha
Almeida. Desejamos rápidas melhoras.
Na Guarda foi operado o Sr. António Ferreira
Gomes, também para ele muitas melhoras.

FESTA DE S. JOSÉ

Para continuar a publicar-se Família Paroquial precisa dos amigos.
Com 50,00 - José Luís Almeida (Lx)
Com 50,00 - D. Sandra Cristina Martins
(Lux.)
Com 40,00 - António Cabral (USA)
Com 10,00 - D. Alice Fragoso (Mourilhe)
Com 10,00 - Vítor Martins (Lx)
Muito obrigado a todos

No dia 19 de Março celebrámos o nosso padroeiro S.José que continua a conceder-nos muitos favores.
Já não temos casos de covid, os nossos idosos
já receberam a vacina, assim como as funcionárias
que tratam deles.
Vamos recorrer a ele com fé para as dificuldades que continuam a bater-nos à porta. Que ele
abra os corações de todos para ajudarem economicamente nesta hora difícil.

Santiago
Esteve alguns dias de férias o jovem Luís Pais
Costa, que se encontra a trabalhar na Suécia.
Foi operada aos olhos em Viseu a Srª Alice Almeida.

Póvoa de Cervães

Cassurrães
Sofreu um acidente com trator o Sr. Amadeu
Amaral.
Foi levado de helicóptero para Coimbra.
Desejamos as suas melhoras.
De França veio o Sr. António José Vitória Almeida e família.

Contenças de Cima

DONATIVOS - JANEIRO 2021
Lusovini

13.75 €

D.Maria Mirita Ribeiro

50.00 €

Anónimo

100.00 €

Muito obrigado a todos

Estiveram internados no Hospital de Viseu o
Sr. José Marques dos Santos e a Srª. Cassilda Rodrigues.
Foram operados a Srª. D. Lia Fonseca, o Sr.
Adelino Tavares e o Sr. José Américo Ferreira.
Rápidas melhoras para eles e todos que se encontram doentes.
Faleceu o Sr. José Mendes Pereira. Que o Senhor lhe dê eterno descanso.
As nossas condolências a toda a família.

Do País vieram: Sr. Manuel Dias Pais e sua esposa, D. Eva Morais Cerol, Drª Marina Alexandra
Carvalho e sua família, Drª Emília Gomes Albuquerque, D. Maria de Fátima Cabral.
Faleceu no Hospital de Viseu a D. Alice Marques do Patrocínio, que há pouco fizera cem anos.
Faleceu também a D. Olívia dos Anjos.
Faleceu no Hospital de Tondela o Sr. Laurentino
Dias.
No Brasil faleceu o Sr. Luís Marques Ângelo, filho da nossa terra, mas residente no Brasil há muitos anos.
Paz às suas almas e as nossas condolências a
todas as famílias.
As famílias agradecem a todos quanto se juntaram às suas dores pela perda destes familiares e os
acompanharam até à sua última morada.
Tem passado pouco bem a D. Darci do Couto,
devido a uma queda. As melhoras.
Da Suíça veio a D. Benilde Pais Costa e marido.

FAMÍLIA PAROQUIAL

ANO DE S. JOSÉ

Depois de Maria, a
Mãe de Deus, nenhum
Santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu
esposo. Os meus antecessores aprofundaram a
mensagem contida nos
poucos dados transmitidos pelos Evangelhos
para realçar ainda mais
o seu papel central na
história da salvação: o
Beato Pio IX declarou-o
«Padroeiro da Igreja Católica», o Venerável Pio
XII apresentou-o como
«Padroeiro dos operários»; e São João Paulo
II, como «Guardião do
Redentor». O povo invoca-o como «padroeiro da boa morte».Assim
ao completarem-se 150
anos da sua declaração
como Padroeiro da Igreja
Católica, feita pelo Beato Pio IX a 8 de dezembro de 1870, gostaria de
deixar «a boca – como
diz Jesus – falar da abundância do coração» (Mt
12, 34), para partilhar
convosco algumas reflexões pessoais sobre esta
figura extraordinária, tão
próxima da condição humana de cada um de nós.
Tal desejo foi crescendo
ao longo destes meses de
pandemia em que pudemos experimentar, no
meio da crise que nos
afeta, que «as nossas vi-

das são tecidas e
sustentadas por
pessoas comuns
(habitualmente
esquecidas), que
não aparecem
nas manchetes
dos jornais e revistas, nem nas
grandes passarelas do último
espetáculo, mas
que hoje estão,
sem
dúvida,
a escrever os
a c o nt e c i m e n tos decisivos da
nossa história:
médicos,
enfermeiras e enfermeiros, trabalhadores dos
supermercados,
pessoal da limpeza, curadores,
transportadores,
forças policiais,
voluntários,
sacerdotes, religiosas e muitos
– mas muitos – outros
que compreenderam que
ninguém se salva sozinho. (…)
Quantas pessoas dia a
dia exercitam a paciência
e infundem esperança,
tendo a peito não semear
pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais,
mães, avôs e avós, professores mostram às nossas
crianças, com pequenos
gestos do dia a dia, como
enfrentar e atravessar
uma crise, readaptando hábitos, levantando
o olhar e estimulando
a oração! Quantas pessoas rezam, se imolam e
intercedem pelo bem de
todos». Todos podem
encontrar em São José –
o homem que passa despercebido, o homem da
presença quotidiana discreta e escondida – um
intercessor, um amparo
e um guia nos momentos
de dificuldade. São José
lembra-nos que todos
aqueles que estão, aparentemente, escondidos
ou em segundo plano,
têm um protagonismo
sem paralelo na história
da salvação. A todos eles,
dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão.
Papa Francisco
Exortação Ex Patris corde

Ressurgir com Cristo
A Páscoa é para nós
um convite a recomeçar
uma vida nova.
Com Cristo ressuscitámos para uma vida nova, a
vida da graça.
Cada ano ao celebrar
as festas pascais a Igreja
convida-nos a renovar a
nossa vida cristã.
Nestes tempos de pandemia a Páscoa é uma
lição de esperança e de
coragem. Não podemos
cruzar os braços, enchendo-nos de desânimo e
pessimismo.

Cristo saiu vitorioso da
morte.
Ele é Senhor da vida,
tem todo o poder.
A Ele havemos de acudir com mais fé.
Com Ele queremos levar a alegria e a coragem a
todos os que nos rodeiam.
A pandemia não pode
desanimar-nos ou levar-nos ao pessimismo.
Com Cristo Ressuscitado temos a certeza de
ultrapassar todas as dificuldades.

Bispos da Europa criticam
resolução do Parlamento
Europeu sobre a lei do aborto
na Polónia
A Comissão das Conferências Episcopais da União
Europeia (COMECE) criticou a resolução do Parlamento Europeu sobre a lei do aborto na Polónia.
Numa carta publicada em 25 de fevereiro, os bispos disseram que a resolução de 26 de novembro
terá “um impacto muito negativo” na forma como
os Estados membros veem a União Europeia (UE).
O Parlamento Europeu, órgão legislativo da UE,
aprovou tal resolução com 455 votos contra 145,
depois que o tribunal superior da Polónia decidiu
que uma lei de 1993 que permitia o aborto por anomalias fetais era inconstitucional.
A resolução lamentou o que chamou de “proibição de fato do direito ao aborto na Polónia”.
Antes da sentença do Tribunal Constitucional de
22 de outubro, a lei polaca permitia o aborto apenas em casos de violação ou incesto, risco de vida
da mãe ou anomalia fetal.
Após a publicação da sentença, a 27 de janeiro, o
aborto continuará sendo legal em casos de violação
ou incesto e quando colocar em risco a vida da mãe.
(ACI)

Eutanásia: Médicos católicos criticam
opção pela «morte a pedido» em
tempo de pandemia
Associação defende intervenção do presidente da
República para travar diploma

A Associação dos Médicos Católicos Portugueses (AMCP) considerou hoje como “processo
insano” a aprovação, pela Assembleia da República, do diploma que legaliza a eutanásia, falando
num “dia pesaroso” para o país.
“Com esta lei, o Estado oferece apenas uma
opção à maioria dos doentes em sofrimento extremo, a morte a pedido”, indica uma nota da
AMCP, divulgada após a votação final global da
lei.
A associação sublinha que a pandemia “veio
pôr a nu a insanidade deste processo”.
“Por um lado, comovemo-nos e aplaudimos o
empenho abnegado dos profissionais de saúde
para salvarem todas as vidas de todos os doentes, com e sem COVID-19; em contraste, espantamo-nos com a obstinação dos deputados em
consagrar leis que permitem provocar a morte,
a pedido, dos mais frágeis, mais doentes e que
mais sofrem, num país em que lamentavelmente
a maioria ainda não tem acesso aos cuidados paliativos”, indica a nota.

OC (Ecclesia)

The Social Dilemma
Recentemente, assisti
a um documentário feito pela Netflix que recomendo vivamente: The
Social Dilemma.
Este
documentário
não só reaviva o importante debate sobre os perigos do mau uso das redes sociais, mas também
oferece uma abordagem
bastante original do tema:
manipular as pessoas que
utilizam as redes sociais é
o fim primário das mesmas.
Isto é dito, com outras
palavras, por pessoas que
criaram ou trabalharam
nessas redes.
A intenção do realizador do documentário,
Jeff Orlowski, é bastante
clara: mostrar que a manipulação e a adição geradas pelas redes não é
um efeito negativo secundário tolerado, mas algo
intencional e procurado
como modo de ganhar
dinheiro.
O verdadeiro produto
não é somente o nosso
tempo de atenção, mas
sim a pequena e quase
impercetível mudança no
comportamento de cada
um de nós.
Este documentário é
uma recordação de uma
verdade sempre actual:
como é fácil para nós, seres humanos, entregar a
nossa liberdade em troca

de um pouco de distração!
E como podem ser desastrosas as consequências a médio e longo prazo se prescindirmos da
nossa liberdade em troca
de um pouco de circo!
É verdade que é preciso estarmos atentos àqueles que podem ser mais
vulneráveis a essa manipulação: as crianças e os
menores de idade. Mas,
seria ingénuo pensar que,
no caso dos adultos, esse
perigo não existe ou é irrelevante.
A propósito disto, estão muito bem tratados
no documentário os fenómenos tão actuais e
perigosos da polarização
e da radicalização. E são
fenómenos que afetam
muitas pessoas adultas
que se consideram “maduras” e “bem informadas”.
O documentário também aborda um tema de
grande importância no
mundo actual: as fake
news!
Se queremos acabar
com este abuso da liberdade que é propagar
notícias falsas, temos de
reconhecer que existe a
verdade. A sociedade, desejosa de relativizar toda
a informação, não consegue sobreviver a um relativismo total.
Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Imagem peregrina de Fátima
visitará pela primeira vez países
da ex-União Soviética
A imagem peregrina
de Nossa Senhora de
Fátima irá visitar países
da ex-União Soviética,
no Cáucaso, em setembro e outubro de 2021;
trata-se da Armênia, da
Geórgia e do Azerbaijão.
Em depoimento enviado à Agência Ecclesia, o Núncio Apostólico na Armênia e na
Geórgia, Dom José Bettencourt, ressaltou que
será a primeira vez que
a imagem da Virgem de

Fátima visita esses territórios da ex-União Soviética.
“Os católicos do
Cáucaso se alegram pela
notícia da visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima à região”,
expressou o Arcebispo,
de nacionalidade portuguesa.
A imagem passará
pelas paróquias e comunidades dos três países
e, segundo o Núncio, levará uma mensagem de
“reconciliação e paz”.
(ACI)

