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“Uma sociedade que não 
acolhe a vida também deixa de 
viver,” disse o papa Francisco 
aos participantes dos Estados 
Gerais da Natalidade, fórum 
que discutiu a taxa de natalidade 
da Itália. A Itália é o país com a 
taxa de natalidade mais baixa da 
União Europeia.

O papa foi recebido no 
Auditorium della Conciliazione, 
a poucos metros da basílica de 
São Pedro, pelo presidente do 
Auditório, Francesco Carducci, 
pelo primeiro-ministo da Itália, 
Mario Draghi, e por Gigi de 
Palo, presidente do Fórum 
das Associações de Família, 
organizador do evento.

“Os dados mostram que a 
maioria dos jovens deseja ter 
filhos”, disse o papa em seu 
discurso. “Mas seus sonhos de 
vida, brotam do renascimento do 
país, esbarram em um inverno 
demográfico que ainda é frio e 
escuro: apenas metade dos jovens 
acredita que conseguirá ter dois 
filhos ao longo da vida”.

  A Europa «está se tornando 

o velho continente não mais pela 
sua história gloriosa, mas pela sua 
idade avançada dos cidadãos”.

“Este nosso país, onde todos 
os anos é como se uma cidade de 
mais de duzentos mil habitantes 
desaparecesse, atingiu em 2020 o 
menor número de nascimentos 
da unidade nacional: e não só 
por causa da Covid, mas por uma 
tendência contínua e progressiva 
de queda, um inverno cada vez 
mais rigoroso”, disse o pontífice.

“As crianças são a esperança 
que faz renascer um povo! 
Finalmente na Itália decidiu-
se transformar em lei um 
subsídio, definido como único 
e universal, para cada criança 
nascida. Expresso o meu apreço 
às autoridades e espero que este 
subsídio venha ao encontro 
das necessidades concretas das 
famílias, que tantos sacrifícios 
estão fazendo”.

Francisco  disse estar convencido 
de que “se as famílias não estão 
no centro do presente, não haverá 
futuro”.

A festa dos 75 anos do Opus Dei 
em Portugal

700 pessoas encheram a lotação 
autorizada (50%) pelas restrições 
COVID, no Centro de Congressos 
em Lisboa, e outras 5.000 seguiram 
online os filmes, testemunhos, mo-
mentos musicais, entrevistas, histó-
rias inesperadas, e as surpresas.

D. Manuel Clemente: “Com apre-
ço e gratidão associo-me a este mo-
mento comemorativo dos 75 anos 
da presença do Opus Dei em Por-
tugal. Além da amizade que me une 
a muitos de vós, sacerdotes e leigos, 
faço-o por razões respeitantes à re-
lação Igreja – Mundo, ao apostolado 
e ao sacerdócio.

Nestes três pontos podemos con-
siderar São Josemaria (1902-1975) 
como um dos percursores da ecle-
siologia dogmática e pastoral pre-
sente nas constituições e decretos 

do Concílio Vaticano II, em cuja re-
ceção convictamente prosseguimos. 

É neste ponto que releva e muito 
o pensamento e a ação do Fundador 
do Opus Dei, quer quanto ao en-
tendimento da vida cristã em geral, 
quer quanto à identidade específica 
e à mútua relação entre sacerdócio 
ministerial e condição laical.  Veri-
fico e agradeço o que o Opus Dei 
nos tem dado para que tal aconteça, 
quer pelo lugar próprio que reco-
nhece aos leigos, quer pelo apoio ao 
ministério sacerdotal, mutuamente 
complementares e em prol da san-
tificação de cada fiel e do mundo 
em geral. Creio ser este, sobretudo, 
o grande contributo que a Obra nos 
tem dado em Portugal, estando cer-
to de que assim continuará a ser. 

Parabéns e obrigado!

O joio e o trigo
Numa das Suas parábolas Jesus 

apresenta-nos o panorama do mundo 
em cada tempo da história. 

Diz-nos que Deus semeou boa 
semente no Seu campo mas que por 
detrás veio o demónio a semear a ci-
zânia. 

A princípio eram muito seme-
lhantes e mal se distinguiam. Quando 
cresceram, os criados vieram dizer ao 
dono do campo se queria que fossem 
arrancar o joio. Ele disse-lhes: “Deixai 
ficar até à ceifa. Então Deus mandara 
os Seus anjos a separar o joio do tri-
go. Este será recolhido nos celeiros de 
Deus e o joio será atado em faixas e 
lançado ao fogo.” 

Sempre houve bons e maus no 
mundo dado aos homens. 

Deus é paciente e quer que os maus 
se convertam e se salvem. 

No fim da vida serão separados. 
Os bons irão para o céu e os maus se-
rão lançados no inferno. 

Basta abrir a televisão e o joio apa-
rece quase sempre na primeira pági-
na. 

Podemos ficar desorientados e 
pensar que todos são assim. 

Não é verdade. No mundo há mui-
tas pessoas santas que amam a Deus 
de verdade e procuram cumprir a Sua 
lei. 

Continua...

A saúde do Papa
O Santo Padre foi operado em Roma no domingo, 4 de julho. Era uma 

operação prevista e correu bem. Rezemos por ele.
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Bom Humor!!

Durante o jantar, pergunta o Pedrinho:
- Mamã, porque é que o papá é careca?
- Bem, isso é porque ele pensa muito e é muito 

inteligente!
- Percebo mamã. Então porque é que tu tens tanto 

cabelo?
- Cala-te e come a sopa, Pedrinho!

Gás com fartura!
- Pá, conhecias o Felisberto Garcia...?
- Sim, porquê? Morreu?
- Pois... ontem à noite com um fósforo, o Garcia foi 

ver se havia gás. E havia ... Pum!

Saiba mais em: creditoagricola.pt

O Banco nacional
com pronúncia local 
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Bispos da União Europeia criticam aprovação do 
«Relatório Matic», que  promove direito ao aborto

A Comissão dos Episcopados 
Católicos da União Europeia 
(COMECE) criticou a aprovação, no 
Parlamento Europeu, do chamado 
‘Relatório Matic’, que restringe objeção 
de consciência e promove direito ao 
aborto nos Estados-membros.

O padre Manuel Barrios Prieto, 
secretário-geral da COMECE, disse ao 
portal ‘Vatican News’ que esta é uma 
decisão preocupante, considerando 
“inadmissível” que o acesso ao 
aborto prevaleça sobre a objeção 
de consciência de profissionais e 
instituições de saúde.

“Como é que uma Europa de 
raízes cristãs, uma Europa que põe 

em primeiro lugar a dignidade da 
pessoa e cujo projeto europeu se 
caracteriza precisamente pela defesa 
da vida e do ser humano, do homem 
e da mulher, vê o aborto como um 
direito?”, questiona o responsável.

O relatório sobre “Saúde e direitos 
reprodutivos e sexuais na União, no 
âmbito da saúde das mulheres” é um 
texto não vinculante para os Estados-
membros, que considera o aborto 
como direito humano; foi aprovado 
com 378 votos a favor, 255 contra e 
42 abstenções, apelando também à 
garantia do acesso universal ao aborto 
seguro e legal.

O joio e o trigo (Continuação...)

Enquanto os criados dormiam

Jesus diz que o demónio veio 
semear a semente má porque os 
criados estavam a dormir. 

O mal espalha-se pelo mundo 
porque todos os que somos 
amigos de Deus estamos a dormir 
preguiçosamente. 

Deus conta connosco para 
espalhar o bem, semeando a doutrina 
de Jesus, para avisarmos os outros à 
nossa volta, para não se deixarem 
enganar por Satanás. 

Espera que saibamos rezar e pedir 
perdão para os pecados à nossa volta.

O Anjo em Fátima ensinou os 
pastorinhos a dizer: “Meu Deus, 
eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Peço-vos perdão para que os que não 
creêm, não adoram, não esperam e 
não vos amam.”

E a Virgem ensinava-os a 
rezar pelos pecadores e a oferecer 
sacrifícios para que se convertessem 
e não caíssem no inferno. 

E eles souberam ser generosos e 
corresponder ao pedido de Nossa 
Senhora. 

O inferno

O mal de muitos homens é que 
pensam que vivem para sempre neste 
mundo e o que interessa é comer, 
beber e ter saúde. 

Não se lembram que têm uma 
alma imortal criada por Deus para 
viver com Ele para sempre no céu. 

S. Inácio de Loiola, na Universidade 
de Paris, ia lembrando ao seu amigo 
Francisco Xavier: - De que vale ao 

homem ganhar todo o mundo se vem 
a perder a sua alma?

Essas palavras fizeram pensar a 
Francisco e levaram-no a afinar as 
agulhas e encontrar o caminho da 
santidade.

Temos de repetir aos ouvidos de 
tantos à nossa volta:

“Que vale ter uma vida cómoda, 
satisfazer as tuas paixões se morres 
e vais para o inferno?” Alguns 
pensam que o inferno não existe, que 
é um papão para meter medo aos 
ignorantes. 

Nossa Senhora na aparição de 
julho de 1917 mostra o inferno a três 
crianças, para que eles o lembrassem 
aos homens e mulheres do nosso 
tempo.

O inferno tem feito muitos santos 
- dizia alguém.

Se as pessoas pensassem nesta 
desgraça em que podemos cair não 
viviam como vivem. 

S. Francisco de Borja era um fidalgo 
importante da corte de Espanha. Teve 
de acompanhar o cortejo fúnebre da 
Rainha Isabel, mulher de Carlos V.

Ao abrirem o ataúde, ao chegar a  
Granada, perguntaram ao duque de 
Borja: - Reconheces as tua Rainha?

E ele respondeu: - Não, não 
reconheço - aquela mulher formosa 
era um cadáver já a decompor-se

E aquele fidalgo exclamou: - Não 
quero mais servir a um rei que me 
possa morrer. 

Estava viúvo e resolveu entrar 
na Companhia de Jesus e tornou-se 
sacerdote e veio a ser Santo.  

C. Ferreira

Igreja terá primeira noiva beata
A jovem leiga Sandra Sabattini, 

falecida aos 23 anos quando era 
noiva, será beatificada em 24 de 
outubro de 2021. Será a primeira 
noiva beata dos dois milênios de 
cristianismo. 

Quando morreu atropelada, 
aos 23 anos, Sandra Sabattini 
estava noiva de Guido Rossi, com 

quem sonhava ir à África para 
fundar uma comunidade que 
serviria aos “últimos dos últimos”.

A celebração será presidida 
pelo prefeito da Congregação 
para as Causas dos Santos, cardeal 
Marcello Semeraro, na cidade 
italiana de Rimini, onde nasceu a 
serva de Deus.
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Santiago de Cassurrães
Primeira Comunhão

No dia do Corpo de Deus, a 3 de junho foi a 
Primeira Comunhão de 6 meninos da paróquia. 
Dia de alegria para eles e sua família. 

Realizou-se a reunião do apostolado 
da Oração com a presença de dirigentes e 
associados. 

Apostolado da Oração

Centro Paroquial

DONATIVOS EM ESPÉCIE

Carlos Cabral  __________________ Alfaces, 
batatas, repolhos, feijão verde, e curjetes.

António Rebelo _________________ Batatas                                                                                  

Santiago
Da Suiça esteve Rafael Martins Tomás.
De Espanha está a Senhora Leonor Almeida 

Costa. 
No Hospital de Viseu esteve internado o Sr. 

José Maria Carlos Pinto. Desejamos rápidas 
melhoras. 

De Lisboa esteve o Sr. Dr. Leopoldo 
Guimarães. 

Da América o Sr. José Benigno Pinto e 
esposa.

De Viseu, D. Ofélia Correia Ascensão.
Da Feira esteve o Sr. Armando Paulo 

Almeida.
Foi operado aos olhos o Sr. Alberto Matos. 
Desejamos-lhe bom êxito.  

Contenças de Cima 
Vieram passar uns dias da Suíça, o Sr. Nuno 

Filipe Brito dos Santos e sua esposa. 
Dos Estados Unidos da América veio o Sr. 

António Américo Pais e esposa. 
Foi operado no Hospital de Tondela o Sr. 

José Cunha. 
Rápidas melhoras para ele e para todos os 

doentes.  

Fundões
No Algarve faleceu com 92 anos a Sra. D. 

Berta Cabral, para o seu marido os nossos 
sentidos pêsames. 

De Sintra a visitar a mãe e família, e a 
assistir à missa do seu pai, vieram o Sr. Paulo 
Pais, Mário Pais e família. 

Do Montijo veio visitar seus irmãos e 
família, a Sra. Berta Cunha. 

Continua adoentado o Sr. António Cunha 
Almeida. 

Para todos os nossos doentes rápidas 
melhoras.

Está de luto a Sra. Laurinda Nascimento 
pela morte de sua mãe. 

As nossas condolências.  

Contenças de Baixo 
Dos Estados Unidos vieram o Sr. José Borges 

Silva e esposa D. Eliza. D. Anabela Campos 
Duarte, marido e filha. 

Do Luxemburgo veio o Miguel Ângelo C. 
Santos.

Na Unidade de Cuidados Continuados em 
Mangualde encontram-se internados o Sr. José 
Luís Fonseca e esposa D. Diva Amaral Fonseca. 

Faleceu o Sr. Alberto Ribeiro Ferraz, marido 
de D. Margarida Matos Ferraz. 

As nossas condolências para toda a família.  

Póvoa de CervãesNo dia 12 de setembro iremos celebrar 
Nossa Senhora na festa dos Seus anos, 
dentro do que a pandemia nos permitir. 

Este ano serão as senhoras da paróquia 
a promover a festa. 

São mordomas as senhoras:
Santiago - Maria do Rosário Valério, 

Maria Alice Amado de Matos, Olinda Pais 
da Costa.

Cassurrães - Alexandra Pais.
Fundões - Lucília Matos Chaves e Drª. 

Helena Sousa. 
Casal  Mundinho - Alexandra Manuela 

Martins. 
Contenças de Baixo - Teresa Tavares 

Lopes e Teresa Silva Duarte.
Contenças de Cima - Márcia Almeida 

Duarte.
Outeiro - Manuela Melo
Casal Cima - Madalena Cabral Marques.
Aldeia Nova - Margarida Ferreira.
Vamos homenagear Nossa Senhora e 

pedir-lhe que nos liberte da pandemia. 

Do País vieram: Sr. Paulo Nunes Cardoso 
e família, Lisete Morais e família, D. Celina 
Alegre e marido, familiares de Dª. Emília Gomes 
Albuquerque, D. Idalina Martins e marido, D. 
Graça da Costa Dias, D. Paula Laranjo Pais, D. 
Cláudia Tavares e família, D. Eva Cerol e filho, D. 
Belmira Rodrigues e família, Sr. Manuel Dias Pais 
e esposa, Sr. António José Sena. 

No Hospital: foi operado no Hospital de Viseu 
o Sr. Luís Carvalho, esteve internado no Hospital 
o Sr. Mário Almeida. A todos os nossos doentes 
muitas melhoras. 

Falecimento: faleceu em sua casa o Sr. Gabriel 
Marques. Paz à sua alma e as nossas condolências 
a toda a família. 

Dos E.U.A vieram as suas filhas, genro e netos. 
A família agradece a todos quanto se 

juntaram à sua dor pela perda deste familiar e o 
acompanharam até à sua última morada.

Faleceu no Brasil o Sr. Caluso Martins, filho 
do Sr. Aníbal Martins, sendo da nossa terra mas 
residente no Brasil há muitos anos. 

Que a sua alma descanse em paz e as nossas 
condolências à família pela perda deste familiar. 

Para o Estrangeiro foi o Sr. Artur Andrade e 
esposa.

Estiveram entre nós D. Maria de Lurdes Pais 
Cabral, D. Lucinda Matos e o Sr. José Nunes Matos. 

AMIGOS DO JORNAL
Com 100 dólares - Mário José Lopes (USA)
Com 50,00 - António Américo Pais (USA)
Com 40,00 - D. Ofélia Ascensão (Vis)
Com 30,00 - Dr. Vítor  Gomes (Mang.)
Com 20,00 - D. Maria de Lurdes Pais (Suiça), 
Mílton Loureiro Matos (Quint), José Carlos 
Augusto (Sant), D. Isolinda Loureiro (F. Foz), 
José Pinto (USA), Drª Elisabete Pinto (USA), D. 
Berta Cunha (Mont); D. Leonor Costa (Esp) e 
Mário Martins (USA)
Com 15,00 - D. Erestina Martins (Cont. C.)
Com 10,00 - D. Celeste Figueiredo (Mang),          
D. Laura Domingues (C.B), Paulo Pais (Lx), 
Norberto Albuquerque (A. Nova)
Com 5,00 - D. Marilda Pais.
Muito gratos a todos os amigos.

Quintas
Faleceu no Hospital de Viseu o Senhor 

Manuel Coutinho. 
Para sua esposa e família as nossas 

condolências. 

DONATIVOS

D. Isilda Anunciação Amaral ____ 100.00 €

Cassurrães
Da América veio D. Amélia Almeida e seu 

marido. 
De França, o António José Vitória e sua 

mulher.  

Nossa Senhora de Cervães
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O maior tesouro que os pais podem 
transmitir aos seus filhos é a fé. A fé dá 
um sentido para a vida. A vida cris-
tã sincera liberta da amargura de uma 
existência sem Deus.

«Que atitudes da parte dos pais aju-
dam a transmitir a fé aos filhos?». Eis 
uma pergunta frequente sobre a qual 
vale a pena reflectir.

Cristian Smith sugere num arti-
go publicado em First Things algumas 
ideias muito interessantes sobre este 
assunto. Smith é sociólogo e profes-
sor na Universidade de Notre Dame e 
há vários anos que se dedica a estudar 
a transmissão da fé nas famílias norte-
-americanas.

A grande notícia, explica Smith, é 
que entre todos os factores que exercem 
alguma influência na vida religiosa dos 
filhos o maior de todos são sem dúvida 
nenhuma os próprios pais.

Não é que ir à catequese à paróquia 
ou estudar num colégio católico não 
ajude e tenha grande importância. No 
entanto, essa importância só pode re-

Transmitir a fé aos filhos
forçar a dos pais e nunca a pode subs-
tituir.

Isso não significa que praticar a fé na 
família garanta totalmente uma trans-
missão com êxito. Viver a fé é sempre 
uma decisão pessoal que ninguém pode 
tomar por nós.

No entanto, fora os casos excepcio-
nais, o que é seguro é que se os pais 
estão comprometidos com a fé é mui-
tíssimo mais provável que o mesmo 
aconteça com os seus filhos.

Em qualquer caso, o melhor modo 
de conseguir que no dia de amanhã os 
filhos não se afastem da religião é, se-
gundo Smith, que os pais «sejam since-
ros, que acreditem e pratiquem a fé de 
modo comprometido e fiel».

As crianças não se deixam enganar 
pelas aparências: veem a realidade! E 
quando a realidade é autêntica e vivifi-
cante sentem-se atraídas por ela. 

Ser um bom cristão pode ser exigen-
te, mas nunca é opressivo; é sempre li-
bertador. E é, além disso, profundamen-
te atraente! Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Mons. Gänswein ordenou 27 
sacerdotes do Opus Dei

Para Mons. Gänswein, “a expressão 
mais bela para descrever a tarefa de um 
sacerdote é “o homem que abençoa”.  

 Mons. Georg Gänswein, Prefeito 
da Casa Pontifícia e Secretário de 
Bento XVI, ordenou   27 sacerdotes da 
Prelatura do Opus Dei na Basílica de 
Santo Eugénio em Roma. O Prelado 
do Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, 
participou na cerimónia a partir do 
presbitério, e impôs as mãos aos novos 
sacerdotes depois do bispo consagrante.

Devido às medidas para conter a 
pandemia, apenas alguns familiares dos 
novos sacerdotes e um pequeno número 
de fiéis foram autorizados a participar, 
mas a ordenação foi transmitida em 
direto através do link www.opusdei.org/
live.

Na sua homilia, o arcebispo Georg 
Gänswein exortou os novos sacerdotes 
a “permanecerem em Cristo”. “Numa 
altura em que se fala tanto em ser 
‘progressistas’, pede-se-vos que 
permaneçam em Cristo”.

“Ninguém se faz sacerdote. O 
sacerdote está vinculado pelo mandato 
de conduzir as pessoas a Jesus Cristo, 
de as encorajar a viverem n’Ele e na Sua 
Palavra”, disse-lhes.

Para Monsenhor Gänswein, “a 
expressão mais bela para descrever a 
tarefa de um sacerdote é ‘o homem que 
abençoa’. Pode abençoar a partir do 
Senhor. E esta tarefa implica colocar a 
própria vida sob o mistério da Cruz, 
com coragem e humildade”.

O sacerdote “não é simplesmente 
o representante de uma instituição 
que desempenha algumas funções”, 
acrescentou, mas “faz algo que nenhum 
homem pode fazer sozinho, fá-lo em 

nome de Cristo”. Neste sentido “ser 
sacerdote não é uma função, mas um 
sacramento”. Deus “serve-se de um 
pobre homem para estar com todos os 
homens e para trabalhar em Seu nome”.

“É uma pena quando um sacerdote 
ou um bispo não proclama o Evangelho 
com força e integridade, mas profere as 
suas opiniões ou ideias”, disse.

O bispo consagrante terminou a 
sua homilia confiando os 27 novos 
sacerdotes a Nossa Senhora: “Permanecei 
perto da Mãe toda a vossa vida: sob o 
seu manto sereis protegidos porque vos 
encontrareis à sombra de Cristo, à luz da 
Ressurreição. Estando próximo da Mãe 
de Deus, estais no lugar certo”.

  Entre os novos sacerdotes está Fadi 
Sarraf, 49 anos. Nascido em Damasco, 

Síria, foi para o Canadá aos 17 anos para 
estudar engenharia na Universidade 
McGill. Conheceu o Opus Dei em 1989, 
quando um colega de turma o convidou 
a visitar o Centro de Estudos de 
Riverview, uma residência de estudantes 
perto do campus universitário.  

Entre os diáconos que foram 
ordenados sacerdotes encontram-se 
vários africanos, como Casimir Kouassi 
da Costa do Marfim, que estudou 
contabilidade e economia e trabalhou 
numa empresa de consultoria no seu 
país.  

Outro dos novos sacerdotes é o 
nigeriano Obilor Ugwulali cujo nome 
significa “acalmar o coração”. O seu avô 
morreu no mesmo dia que ele nasceu, 
por isso os seus pais disseram-lhe que 
ele tinha vindo ao mundo para acalmar 
os seus corações. Originário de Afikpo, 
Obilor estudou contabilidade na filial 
Enugu da Universidade da Nigéria.

Padrinhos
O batismo para muitos pais pode 

ser apenas um ato social para festejar 
o nascimento de um filho. 

Como nos casamentos vai-se 
atrasando para ter um banquete mais 
solene. 

O mais importante no batizado é o 
sacramento que é recebido pela criança 
e a torna filha de Deus, lhe comunica 
a vida divina e faz dele membro da 
Igreja. 

O almoço pode ser bom se não lhe 
atribui o 1º lugar e é celebrado com 
moderação. 

Os padrinhos a escolher têm de ser 
cristãos que vivam a sua fé cristã. 

A lei da Igreja diz: “ Seja católico, 
confirmado e já tenha recebido a 
Santíssima Eucaristia e leve uma vida 

consentânea com a fé e o múnus que 
vai desempenhar.” (Código Direito 
Canónico nº 874).

Não é o mesmo estar casado pela 
Igreja ou estar junto, ir à missa e nunca 
pôr os pés na igreja.

E no mesmo código diz que 
deve “esforçar-se porque o batizado 
viva uma vida cristã de acordo com 
o batismo e cumpra fielmente as 
obrigações que lhe são inerentes.

Alguns pais não olham se o 
padrinho leva uma vida cristã coerente 
mas se pode dar um bom afolar ao 
afilhado. 

E levantam guerras com os párocos 
para que passem por cima das leis da 
Igreja. 

Mãe desafia lei do aborto por 
síndrome de Down no Reino Unido

Máire Lea-Wilson, uma contadora 
de 33 anos, vai voluntariamente à Corte 
Real de Justiça de Londres, o mais alto 
tribunal do Reino Unido, desafiar a lei que 
permite abortar, em qualquer momento 
da gravidez, um bebé diagnosticado 
com síndrome de Down. Em 2019, Lea-
Wilson teve seu segundo filho Aidan, que 
tem síndrome de Down. A audiência foi 
concedida em outubro passado e teve sua 
data marcada no início deste mês.

O envolvimento de Lea-Wilson com 
caso data de fevereiro de 2020, quando 
ela assistiu na TV uma entrevista de Heidi 
Crowter, uma jovem com síndrome de 
Down. Crowter estava explicando por que 
se opunha à lei que permite o aborto até 24 
semanas de gravidez para todas as crianças 
por nascer, mas não impõe limite de tempo 
de gestação se houver “risco substancial” de 
deficiência. “Isso me faz sentir não amada 
e indesejada”, disse Crowter. As palavras de 
Crowter tocaram Lea-Wilson, que havia 
dado à luz seu segundo filho, Aidan, em 
junho de 2019, com síndrome de Down.

Ela decidiu então escrever uma carta 
aberta ao secretário de saúde do Reino 
Unido, Matt Hancock, explicando por 

que ela estava ao lado de Crowter contra a 
cláusula de incapacidade da Lei do Aborto 
de 1967.

Ela escreveu: “Eu tenho dois filhos. 
Ambos são fortes, determinados, 
independentes e amorosos. Como mãe 
deles, eles precisam de mim para cuidar 
deles, para ensinar-lhes sobre o mundo, 
para amá-los e para lhes dar valor “.

“Acredito verdadeiramente que esta lei, 
que diferencia o limite de tempo para o 
aborto baseado na deficiência, permite que 
prevaleça uma narrativa onde as pessoas 
com deficiência são menos valorizadas 
e consideradas como um fardo para sua 
família e para a sociedade em geral”.

Em 2019 houve 3.183 abortos com base 
em incapacidade registados na Inglaterra e 
no País de Gales, 656 deles foram decididos 
após diagnóstico pré-natal de síndrome de 
Down.

O aborto com base na deficiência 
também é uma prática comum em outros 
países europeus. O número de bebés com 
síndrome de Down nascidos na Europa 
caiu pela metade entre 2011 e 2015, de 
acordo com um estudo publicado no 
European Journal of Human Genetics.

Símbolos da JMJ peregrinam pelas dioceses de 
Portugal a partir de novembro

Antes, Angola, Polónia e Espanha vão 
também acolher a Cruz e o ícone de Nossa 
Senhora.

Entre novembro de 2021 e julho de 
2023, os símbolos da JMJ vão peregrinar 
pelas 21 Dioceses de Portugal, anunciando 
assim o maior encontro de jovens do 
mundo que está agendado para o verão de 
2023, em Lisboa. Com a presença de um 
mês em cada uma das dioceses.

OS SÍMBOLOS DA JMJ
A Jornada Mundial da Juventude conta 

com dois símbolos que a acompanham e 
representam: a Cruz peregrina e o ícone 
de Nossa Senhora Salus Populi Romani. 
Nos meses que antecedem cada JMJ, 
os símbolos partem em peregrinação 
para serem anunciadores do Evangelho 
e acompanharem os jovens, de forma 
especial, nas realidades em que vivem.

A Cruz peregrina
Com 3,8 metros de altura, a Cruz 

peregrina, construída a propósito do 
Ano Santo, em 1983, foi confiada por 
João Paulo II aos jovens no Domingo de 
Ramos do ano seguinte, para que fosse 

levada por todo o mundo. Desde aí, a 
Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou 
uma peregrinação que já a levou aos cinco 
continentes e a quase 90 países. Tem sido 
encarada como um verdadeiro sinal de fé.

O ícone de Nossa Senhora Salus Populi 
Romani.

Desde 2000 que a cruz peregrina 
conta com a companhia do ícone de 
Nossa Senhora Salus Populi Romani, que 
retrata a Virgem Maria com o Menino nos 
braços. Este ícone foi introduzido ainda 
pelo Papa João Paulo II como símbolo da 
presença de Maria junto dos jovens. Com 
1,20 metros de altura e 80 centímetros de 
largura, o ícone de Nossa Senhora Salus 
Populi Romani está associado a uma das 
mais populares devoções marianas em 
Itália. É antiga a tradição de o levar em 
procissão pelas ruas de Roma, para afastar 
perigos e desgraças ou pôr fim a pestes. O 
ícone original encontra-se na Basílica de 
Santa Maria Maior, em Roma, e é visitado 
pelo Papa Francisco que ali reza e deixa 
um ramo de flores, antes e depois de cada 
viagem apostólica.


