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Mãe de João Paulo II recusou aborto e a
Igreja tem um Papa Santo

Grande Sacramento
Conta-se que Lacordaire, que
foi grande pregador, ficou desiludido quando soube que Frederico Ozanam que se ia casar e
comentou: - Mais um que caiu
na armadilha.
O Santo Padre Pio IX soube
do comentário e um dia que recebeu aquele padre, disse-lhe:
- Padre Lacordaire, tenho de
chamá-lo à ordem pois diz que
os sacramentos são seis e uma
armadilha.
Tinha razão o Santo Padre. O
casamento é um sacramento e
não uma armadilha.
Jesus quis fazer do matrimónio um canal da graça de Deus
que ajude os esposos na sua vida
toda. Para se amarem de verdade e para amarem os filhos que
lhes quer dar. E S.Paulo diz que
é um grande sacramento, sinal
da união entre Cristo e a Igreja.
Nas bodas de Caná, Jesus fez
o 1º milagre. Mudou a água em
vinho e vinho melhor e abundante, indicando que queria dar
aos esposos a graça e a alegria e
que nunca faltassem no seu lar.
Não é o mesmo juntar-se ou
casar-se junto do altar de Deus.
Os que se juntam ficam numa
situação de pecado permanente
e de alguma forma é o demónio
que fica a reinar em sua casa.

Por causa da pandemia
Muitos tiveram de adiar o
casamento por causa da pandemia.
Porque não podiam organizar a boda como pretendiam. E
o pior é que muitos se juntaram.
Agora são muitos os que estão a remediar essa situação e
estão a celebrar o seu casamento
religioso. Graças a Deus.
É importante fazer um casamento bonito. É bom organizar
um almoço com a família e os
amigos. Mas o mais importante
é a cerimónia na igreja e para ela
bastam os noivos, o sacerdote e
os padrinhos. O almoço pode
organizar-se com o batizado do
1º filho.
Se Jesus está presente, Ele dá
sempre o melhor presente: esse
vinho melhor e abundante.
Que os noivos saibam ir ao
essencial, que preparem bem a
celebração do seu matrimónio.
Que rezem, que acudam a
Nossa Senhora. Que Ela esteja
presente na sua casa como em
Caná da Galileia.
O segredo da felicidade
O milagre de Caná indica o
segredo da felicidade.
Continua...

Emilia Wojtyła, mãe de São João
Paulo II, disse não ao aborto sugerido
pelo médico que a tratou há mais de
101 anos. Graças a ela, o mundo e a
Igreja Católica agora têm um grande
papa santo.
A história é contada por Maria
Siwcowa, vizinha da família Wojtyła
na cidade natal de Karol, Wadowice,
no livro “Mais perto do coração. Esboços da juventude de Karol Wojtyła
- João Paulo II” (em tradução livre).
Maria conta que o então famoso ginecologista Jan Moskała diagnosticou
a gravidez de Emilia como sendo de
alto risco. O médico lhe disse que não
poderia levar a gravidez a termo e que
a criança não nasceria saudável. Por

isso, aconselhou Emilia a fazer um
aborto.
O padre Jakub Gil, reitor da igreja de Wadowice naquela época, confirmou que a profunda fé de Emilia
Wojtyła a fez dizer “não” ao aborto,
embora ela certamente temesse por
sua própria vida e da criança que carregava em seu ventre.
Os pais de Karol decidiram então
procurar outro médico, Samuel Taub,
judeu, que não só confirmou o risco de complicações, como também
incluiu a possibilidade da morte de
Emilia. No entanto, não propôs um
aborto e aceitou monitorizar a gravidez.

Arcebispo do Luxemburgo elogia
contributo das comunidades
migrantes
O arcebispo do Luxemburgo elogiou em Fátima o contributo dos
migrantes para o desenvolvimento
dos países que os recebem e desafiou
os peregrinos da Cova da Iria a viver
em “espírito de serviço”.
“Caros amigos, portugueses, caros emigrantes, caros refugiados,
com as vossas mãos, trabalho, suor
do rosto, inteligência, sacrifício das
vossas famílias, tendes ajudado a
construir a riqueza económica e cultural dos países que, por esse mundo
fora, vos acolhem”, disse o cardeal
Jean-Claude Hollerich, na homilia
da Missa conclusiva da peregrinação
internacional de agosto ao santuário.
O presidente da celebração evocou o exemplo das famílias portu-

guesas e convidou todos a “alargar
este espírito de serviço”.
“A verdade é que, a fé sem espírito de serviço não passa de um sentimento e os sentimentos são passageiros”, advertiu, perante milhares de
pessoas que se reuniram no recinto,
seguindo as indicações de segurança determinadas pelo Santuário de
Fátima, devido à pandemia de Covid-19.
Durante a Missa realizou-se a
entrega de trigo a Nossa Senhora,
uma prática iniciada pelos paroquianos de Leiria, da Ação Católica, que
completa este ano o seu 81.º aniversário.
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Papa reconhece venerável Robert Schuman, fundador da União Europeia
Por Miguel Pérez Pichel | ACI Prensa

O papa Francisco reconheceu
as virtudes heróicas do político
Igreja de Caná francês e um dos fundadores da
União Europeia, Robert Schuman
Nascido em 29 de junho de
1886, em Clausen, Luxemburgo,
Schuman foi educado nos valores
Nossa Senhora deu conta que saber sorrir nas contrariedades. cristãos que impregnaram sua vida
o vinho ia faltar e foi ter com JeVale a pena aceitar os filhos política e inspiraram os princípios

Grande Sacramento

sus:
- Não têm vinho.
Apesar da resposta pouco
animadora do Seu Filho, Ela foi
dizer aos criados: - fazei tudo o
que Jesus vos disser.
Os criados obedecem a Jesus
que lhes diz para encherem as
vasilhas da entrada e depois levarem para a mesa.
Devia parecer-lhes uma coisa
disparatada mas eles obedeceram e quando a água chegou à
mesa era vinho e vinho muito
bom.
Se os esposos sabem fazer o
que Jesus lhes pede no trato entre ambos e na aceitação dos filhos, Jesus enche de alegria e paz
o seu lar.
Vale a pena tornar a vida agradável ao cônjuge, saber perdoar,
• Cartões
• Carimbos
• Envelopes
• Faturas /Recibos

com alegria, renunciando à comodidade, a manifestações de
egoismo.
Vale a pena procurar uma
família numerosa agora que as
nossas terras vão ficando sem
crianças.
Os filhos são sempre fonte de
alegria para os pais.
Em Espanha, numa aldeia,
um senhor que tinha muitos filhos exclamava: - Amanhã toda
a aldeia será da minha família.
Os outros casais só têm um filho. Acabarão por casar com
os meus. Antigamente diziam
que quem tinha muitos filhos
era pobre. Hoje é ao contrário;
quem tem muitos filhos é rico.
Jesus não fica atrás em generosidade.
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fundadores da integração europeia
que começou depois da Segunda
Guerra Mundial e culminou com a
criação da União Europeia.
Robert Schuman “viveu a
virtude da fé como uma dimensão
totalizante. Tomou a decisão de
se dedicar à política como um ato
de obediência à vontade de Deus”.
O documento enfatizou que “a
fé alimentou e sustentou o seu
empenho em trabalhar por uma
Europa unida e reconciliada. Sua
participação diária na Eucaristia foi
recolhida e silenciosa, suscitando
deslumbramento e admiração em
quem o encontrou”.

Exposição sobre os 75
anos do Opus Dei

A cidade de Viseu acolhe de
3 a 14 de setembro a exposição
itinerante com fotografias e
objetos, alguns inéditos, sobre
a história dos 75 anos do Opus

Dei em Portugal.
A sessão de abertura
foi em 3 de setembro com
a presença de D. António
Luciano, bispo de Viseu.
Local:
Quartel
da
Paz, Largo Nossa Sra. da
Conceição.
Horário:
De segunda a sexta-feira:
14h00 às 17h00
Ao fim de semana: 10h00 às
13h00 e das 15h00 às 18h00
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Pai aflito
- Doutor, venha que a minha esposa está mesmo
para dar à luz.
- É o seu primeiro filho?
- Não. Sou o marido.
Que furo:
Um dia destes levei o meu miúdo de 5 anos para o
emprego e, às tantas, começou a chorar...
- Que se passa? - perguntei, preocupado.
- Onde estão os palhaços com quem dizias que
trabalhavas?
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Santiago de Cassurrães

Profissão de fé

No dia 15 de Agosto, 12 jovens da paróquia fizeram
a sua profissão de fé solene.
Para eles os nossos parabéns e que sejam gente de
palavra nas promessas que fizeram diante do altar de
Deus.

Cassurrães

Do Brasil veio o Senhor António José Marques
Gonçalves e esposa. Tem passado mal de saúde a
Senhora Alice Costa.

Nossa Senhora de Cervães
É já no dia 12 de Setembro a festa de Nossa Senhora
de Cervães.
Vamos dar os parabéns a Nossa Senhora na festa
dos Seus anos.
Queremos enchê-la de alegria rezando mais e
limpando a nossa alma pela confissão.
No dia 3 começamos a Novena de oração.
No dia 9 iremos rezar o terço na Sua capela em vez
da procissão das velas.
No dia 11 haverá confissões para podermos
preparar a nossa alma.
No dia 12 será a missa campal no adro da Capela.
Esperamos que para o próximo ano estejamos já
livres da pandemia para podermos voltar à celebração
tradicional.
Vamos pedi-lo à Nossa Senhora.

Santiago
Do estrangeiro vieram passar férias de França: Sra.
Libania Lopes Pinheiro e marido, Sr. Manuel Cunha Pais
Viegas e esposa, Srª. Maria José Cabral e marido, Sr.
Nelson Fernando Pinto.
Da Suíça: Sr. Hugo Andrade, esposa e filho, Sra.
Catarina Almeida Martins, marido e filhos, Sr. António
José da Silva Pinto, Rafael Martins Tomás e esposa.
Do Luxemburgo: com os seus avós, os jovens Bianca
Lopes e seu irmão Rodrigo Lopes, Sra. Suzana Tomás
Lopes e seu marido.
Da Alemanha: Sra. Maria Cristina Almeida Pinto e
família, Sr. José Almeida Pinto, Sr. Armando Almeida
Pinto.
Dos U.S.A.: D. Alice Amaral e marido.
Da Suécia: o jovem Luís Miguel Pais Costa.
De Moçambique: o Sr. Domingos Melo e família.
Do país: veio do Porto a Fernanda Almeida e marido.
De Lisboa: Paula Bela Almeida.
De Queluz: Sr. Fernando Dias e família.
Da Amadora: Sr. Alberto Martins Cabral, esposa e
filha.
Hospital de Tondela: foi operada a uma mão a Sra.
Olinda Pais Costa.
Hospital de Viseu: foi operado à anca o Sr. Eduardo
Tomás. Para eles desejamos as melhoras e rápida
recuperação.
Faleceu o Sr. Mário Jorge Silva Melo. Sentimentos
para toda a família.
Agradecimento: os familiares de Jorge Melo
vêm por este meio agradecer a todas as pessoas
que neste momento de dor estiveram presentes e o
acompanharam à sua última morada.

Contenças de Cima
Vieram passar uns dias à nossa aldeia:
De Inglaterra: Sr. Ricardo Gomes Martins e família,
a Sra. Ana Maria Gomes Martins e família, Sr. Albertino
Silva Rodrigues e esposa, Sra. Amélia Ferreira Pais e
família, Sra. Daniela Duarte Santos e família e o jovem
João Pedro Duarte Martins.
De França, Sra. Fátima Rodrigues Santos e seus
filhos, Sra. Alice Cabral, Sra. Zulmira Figueiredo Santos.
Da Suíça, Sr. Jaime Pais Matos.
Da Espanha, Sr. Célio Pais Matos.
Do Porto, Sra. Isabel Marques e família.
Esteve internado no hospital de Viseu o Sr. Adelino
Tavares, as melhoras para ele e para todos que se
encontram doentes.
Celebrou o seu matrimónio a jovem Isabel Santos
com o Diogo Silva. Muitas felicidades para o casal.
Falecimentos: Sra. Albertina Amaral, Sra. Cristina
Abrantes e Sra. Alzira Ferreira.
As nossas condolências a toda a família. Que o
Senhor lhes dê o merecido descanso.

Outeiro
Do estrangeiro vieram: a Sra. Lurdes Almeida e
família, Sr. António José Matias e família, Sr. José Ramos
e família, Sr. Luís Batista e família, Sra. Hortense e seu
marido, Sr. Luís Almeida e família e seu irmão André
Almeida, Sr. Nuno Filipe Henriques e família e o Sr.
António Manuel Almeida e sua família.
Do país vieram: a Sra. Anunciação Almeida e família
e a Sra. Aurora Dias Pinto.
Foram pais pela 2ª vez o Sr. Luís Pinto e a Sra. Vânia,
ele filho da nossa terra, residentes na Suíça.
Parabéns para os pais e avós e felicidades para os
seus filhinhos.

Casal de Cima
Esteve a passar um tempo de descanso com as suas
famílias: da Suíça a Sra. Paula Rodrigues, seu marido e
filhos.
Paula Gomes, seu marido e filho.
Dos E.U.A, o Sr. Joaquim Borges e sua esposa D.
Piedade e seu filho e seus netos.
Também o Sr. Francisco Lopes Inglês e sua esposa e
seu irmão Sr. Francisco Lopes e esposa.
Esteve hospitalizado o Sr. José Santos; já se encontra
a recuperar no lar S. José. Desejamos as melhoras a ele
e a todos os doentes.

Casal Mundinho
De Lisboa estiveram familiares do Sr. Henrique
Sequeira, D. Belmira Ferreira e família e Paulo Pais.
Depois de algum tempo adoentado faleceu o Sr. José
Mário Sequeira. Paz à sua alma; as nossas condolências
para toda a família. Continua um pouco adoentado o Sr.
Tiago Sequeira. Muitas melhoras.
Da Madeira está o jovem Luís Miguel Pais Cabral.
Boas férias.

Da Alemanha estiveram o Sr. José Silva e esposa, o
Sr. António Tomás, esposa e filho, e as filhas do senhor
António Barbosa Cunha.
Da França vieram o Sr. António Nascimento e
esposa e Sra. Leonor Almeida e família.
Do Algarve, o Sr. Paulo Almeida e família.
Do Montijo, a Sra. Berta Cunha.
A nossa aldeia, como tantas outras estão a ficar
sem moradores. Precisamos de gente nova assim
fixaram residência na nossa aldeia a Sra. Filomena
Albuquerque e seu marido Tiago.
No Hospital de Viseu deu à luz um menino a Sra.
Alice Nascimento, para este casal muitas felicidades,
para eles e para o seu rebento.
A Sra. Filomena Albuquerque também deu à luz
uma menina. também para eles muitos parabéns.

AMIGOS DO JORNAL
Com 500 euros- D. Maria Alice Andrade (USA)
Com 100 euros- D. Hortense Duarte (Fr), D. Helena
Martins Pais (Suíça)
Com 50 euros- D. Amélia Couto (USA), D. Alice Amaral
(USA)
Com 25 euros- D. Conceição Rocha (C.B)
Com 20 euros- Carlos Martins (Sant.), Mário Cabral
Pinto (Sant), Manuel Pais da Costa (Lx), Leonídio Melo
(Pindo) Carlos Alberto Martins (Porto), Nelson Pinto (Fr.), D. Aurora Pinto (Lx)Carlos Alberto Pinheiro
(Fr.), D. Manuela Baptista (Fr), António Silva (P. Novo),
D. Odília P. Ferreira (Lx)
Com 10 euros- D. Vitória Santos (Oeste);
Manuel J. Pina dos Santos (Fr.)
Muito agradecido a todos.
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Quintas
De França veio a Senhora Luísa Pais e família. Seu
marido esteve internado no Hospital de Viseu.
Desejamos as suas melhoras.
De Lisboa esteve o Senhor Manuel Pais da Costa e
família.

Contenças de Baixo
Para os E.U.A regressaram D. Anabela Duarte,
marido e filha D. Fernanda Santos Dias e António S. Dias
e família.
De vários pontos do país e do mundo vieram: Paulo
T. Lopes e família, Sérgio T. Lopes e família, Carla T. Lopes
e família, António A. Martins e esposa, André Sousa,
Any Santos e família, Célio Santos e família, D. Elia C.
Amaral e família, D. Maria de Lurdes Quitério, marido
e neto, D. Sofia Andrade, marido e filhas, D. Daniela
Andrade e marido, D. Gorete S. Jesus e família, António
S. Jesus e família, Carlos S. Jesus e família, Eufémia S.
Jesus e família, Guiusepe Almeida e família, D. Maria
José A. Martins e marido, D. Isabel B. Silva, marido e
filha. Joana Alexandra Costa Santos, António Manuel L.
Almeida e família, Solange L. Almeida e família.
Celebraram o seu casamento em nossa igreja
Daniela Andrade e Rui Filipe da Costa Soares Miranda.
Muitos parabéns e muitas felicidades para o novo lar.
Falecimento- Após alguns dias internado no Hospital
de Viseu, faleceu o senhor António Cardoso Dias. Paz
à sua alma e as nossas condolências para sua esposa
e demais família. Em Mosteirô, Baião, faleceu D.Alzira
Pais Carvalho. As nossas condolências para a família.

Aldeia Nova
Vieram de França para celebrarem o seu casamento
a menina Clarisse Sequeira, filha do Sr. António
Andrade e da Sra. Natalina Sequeira e seus padrinhos
de casamento foram o Sr. Conceição Sequeira e o Sr.
Virgilino Barbosa, também residentes em França. O
noivo chama-se Loic Seyrat. Muitas felicidades para
os noivos e para toda a família. Da Suiça vieram Filipe
Sequeira e família, José Mário Martins Lopes e esposa.
De Lisboa vieram o Sr. Arlindo Sequeira e esposa e a Sra.
Odília Ferreira.

Fundões
De Rio de Mouro a visitarem os seus familiares
vieram o Sr. Paulo Pais e irmão Mário Pais e família, e
também o Sr. Vítor Martins e família.
De Lisboa esteve a menina Carina Silva.

Mais um ano e os nossos familiares e amigos aproveitaram
para matar saudades da sua terra.
Do País vieram: Sr. Mário Carvalho e família, Sr. Paulo
Jorge Sena e família, D. Lucilia V. Cabral, D. Celina V. Cabral e
família, D. Lisete Morais Santos e família, D. Alice Pais Tavares
e família, D. Maria de Fátima Cabral, Sr. Vitor Lopes e família,
D. Eva Morais Cerol e seu filho Carlos, D. Emília Gomes e
família, Sr. João Pedro Marques e família, D. Celina Alegra
e marido, Sr. Nelson Marques Rodrigues e família, D. Maria
de Lurdes D. Rodrigues, D. Cátia Poliana Marques Rodrigues
e filha, D. Carla Sofia M. Dias e filho, Sr. Urbano Teles e
família, Sr. Manuel Dias Pais e família, D. Idalina Martins, D.
Belmira Rodrigues e família, D. Isabel Rodrigues e marido, Sr.
Alexandre Lopes e esposa, D. Otília Ferreira, D. Vitória Silva
Santos e família e Dra. Graça Cabral e família.
No Hospital: devido a uma queda encontra-se no Hospital
o Sr. António Pais Ribeiro.
Foi submetida a uma intervenção cirúrgica a D. Celeste
Sena Martins. Foi submetida também a uma intervenção
cirúrgica em Coimbra a D. Cátia Peixoto. A todos os nossos
doentes muitas melhoras.
Falecimento: Faleceu em Coimbra a D. Nair Peixoto. Paz
à sua alma e os nossos sentimentos ao seu sobrinho Pedro
Filipe.
Do estrangeiro: D. Rosa Rodrigues Lopes, D. Aurora
Pais e família, D. Cristina Ferreira Amaral e marido, D. Carla
Alexandra Costa e família, Sr. Sílvio Marques e família, Sr.
Ângelo Miguel Ferreira e família, D. Cristina Marisa Cabral
e família, Sr. Carlos Alberto N. Andrade, Sr. Filipe Matos e
família, Sr. Armando Matos e familiares, D. Maria de Fátima
Martins e marido, Sr. Paulo Miguel Santos, o jovem Ricardo
B. Morais, D. Manuela Deolinda Oliveira e família, D. Alice
Maria Viegas Figueiredo e filhos, D. Susana Viegas Sequeira
e família, Sr. Gabriel Nunes e família, Sr. José Nunes Matos,
Sr. José António Lemos, D. Emília Marques e filha Nancy,
o jovem Danny Pais e a esposa, Sr. Nelson Dias Marques e
esposa, o jovem Tobias Almeida Marques, D. Susana V. Teles
e marido, Sr. Luís Carlos R. Santos e família, filhas de Nelson
R. Santos, Sr. Joaquim Oliveira e familiares.
Falecimento: Faleceu no Brasil a D. Ana Martins, esposa
do Sr. Manuel Marques Martins, já falecido. Paz à sua alma
e os nossos sentimentos a toda a família. Descanse em paz.
Faleceu no Brasil a D. Ermelinda Rodrigues Marques, filha da
nossa terra mas residente há muitos anos no Brasil. Paz à sua
alma. No jornal anterior pôs-se a notícia do falecimento do S.
Caruso, seu nome é António Caruso Martins.
Para a França foi o Sr. Carlos Matos e filho António Matos.
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Aparição de Knock
No dia 21 de Agosto, foi celebrado o
142º aniversário da aparição da Virgem
Maria, conhecida como Nossa Senhora
de Knock, na Irlanda.
A aparição ocorreu apenas uma vez
e foi vista por 15 pessoas, entre elas um
menino de 5 anos chamado John Curry, o
mais jovem de todos os que presenciaram
o acontecimento.
Em 21 de agosto de 1879, Nossa
Senhora, São José, o Cordeiro Pascal
e São João Evangelista apareceram
envolvidos
em
uma luz brilhante
na Igreja Paroquial
de Knock. Quinze
pessoas com idades
entre 5 e 74 anos
foram testemunhas
do evento.
A
aparição
começou por volta
das 20h. A Virgem
tinha um longo
vestido
branco.
Suas mãos e olhos
estavam voltados
para o céu como se
estivesse rezando.
Na sua cabeça tinha uma coroa
brilhante com uma rosa na frente. À
direita de Nossa Senhora estava São José,
com a cabeça inclinada e ligeiramente
virada para ela. Vestia uma túnica branca.
À esquerda da Virgem estava São João
Evangelista, vestido como bispo, com um
livro na mão esquerda e com a direita
levantada como se estivesse pregando.
Junto às figuras e um pouco à direita,
no centro, havia um altar grande e
simples. No altar havia um cordeiro
voltado para o oeste e atrás dele estava
uma grande cruz. Os anjos rodeavam o
cordeiro durante toda a aparição.
Os quinze videntes presenciaram a

aparição por 2 horas enquanto chovia e
rezavam o Santo Rosário.
A aparição tem um profundo
simbolismo do livro do Apocalipse. O
cordeiro é Jesus. A cruz é onde o cordeiro
é oferecido ao Pai como sacrifício. O
altar da Missa é onde o sacrifício se faz
presente.
Junto à Cruz estavam Maria e São
João. São José não pôde estar junto à
cruz, mas agora no céu a morte já não o
pode separar da Sagrada Família e dos

A emoção dominante deste ano
Por: Pe. Rodrigo Lynce de Faria
«A apatia pode converter-se na emoção
dominante deste ano de 2021». Este prognóstico
é do psicólogo Adam Grant, autor do livro Think
Again, que convida a pensarmos e a procurarmos
as raízes deste estado de ânimo tão presente nos
nossos dias.
Grant define a apatia como uma sensação
de estagnação e vazio, um estado de ânimo
caracterizado pela perda de entusiasmo e de
energia. Não chega a ser uma depressão, mas é
claramente uma ausência de bem-estar e uma
perda da alegria de viver.
A pessoa que se deixa cair nas “areias
movediças” da apatia pode tornar-se
“indiferente” ao facto de estar assim.
Mas, atenção: a apatia já existia antes de
chegar a pandemia!
Para ela contribuem certas inércias como a
dispersão provocada pelas distrações contínuas.
Segundo alguns estudos, o homem actual muda
de ocupação, em média, cada dez minutos, e
falta-lhe motivação para lutar por uma vida
estimulante que valha a pena encarar com um

certo espírito de aventura.
Vários autores actuais, entre os actuais se
encontra Grant, defendem que recuperar “a
capacidade de estarmos atentos” e fugirmos
da dispersão é um caminho fundamental para
vencermos a tentação da apatia.
Quem quiser aspirar a uma vida profunda
não pode ter medo de mergulhar em
experiências intelectuais (ler um bom livro, por
exemplo) que exigem o esforço do estudo, da
atenção e da paciência.
Esta “imersão” não só traz sossego à mente,
mas também nos ajuda a ter a sensação clara de
que a nossa vida possui um sentido que passa
necessariamente por contemplar e agradecer a
realidade que nos rodeia.
Como dizia alguém, os sábios da
Humanidade sempre estiveram convencidos de
que a verdadeira sabedoria vai unida ao esforço,
atenção e profundidade. E que deixar-se arrastar
pelos sentidos, vivendo uma vida superficial, é o
melhor modo de cair na apatia.

Coronel americano prepara-se para ser padre
benefícios do sacrifício de Jesus.
Apenas seis semanas após a aparição,
estabeleceu-se uma comissão de
investigação, criada pelo Arcebispo de
Tuam, Dom John MacHale. As quinze
testemunhas foram examinadas e a
comissão informou que o testemunho
de todos, tomados juntos, era confiável e
satisfatório.
Entre os ilustres peregrinos que
visitaram o santuário irlandês estão
São São João Paulo II e Santa Teresa de
Calcutá.
Um milhão e meio de peregrinos o
visitam anualmente.

Ano de S. José
A grandeza de São José consiste no facto de ter sido o esposo de Maria e o pai de
Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, «colocou-se inteiramente ao serviço
do plano salvífico».
São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se
exprimiu, concretamente, «em ter feito da sua vida
um serviço, um sacrifício, ao mistério da encarnação
e à conjunta missão redentora; em ter usado da
autoridade legal que detinha sobre a Sagrada
Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da
sua vida, do seu trabalho; em ter convertido a sua
vocação humana ao amor doméstico na oblação
sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de
todas as capacidades no amor colocado ao serviço
do Messias nascido na sua casa». Por este seu papel
na história da salvação, São José é um pai que foi
sempre amado pelo povo cristão, como prova o
facto de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas
por todo o mundo; de muitos institutos religiosos,
confrarias e grupos eclesiais se terem inspirado
na sua espiritualidade e adotado o seu nome; e
de, há séculos, se realizarem em sua honra várias
representações sacras. Muitos Santos e Santas
foram seus devotos apaixonados, entre os quais se
conta Teresa de Ávila que o adotou como advogado
e intercessor, recomendando-se instantemente
a São José e recebendo todas as graças que lhe
pedia; animada pela própria experiência, a Santa
persuadia os outros a serem igualmente devotos
dele.
Em todo o manual de orações, há sempre alguma
a São José. São-lhe dirigidas invocações especiais
todas as quartas-feiras e, de forma particular,
durante o mês de março inteiro, tradicionalmente
dedicado a ele.
A confiança do povo em São José está contida na expressão «ite ad Joseph», que
faz referência ao período de carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao Faraó e
ele respondia: «Ide ter com José; fazei o que ele vos disser» (Gn 41, 55). Tratava-se
de José, filho de Jacob, que acabara vendido, vítima da inveja dos seus irmãos (cf.
Gn 37, 11-28); e posteriormente – segundo a narração bíblica – tornou-se vice-rei
do Egito (cf. Gn 41, 41-44).
Enquanto descendente de David (cf. Mt 1, 16.20), de cuja raiz deveria nascer
Jesus segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natan (cf. 2 Sam 7), e como
esposo de Maria de Nazaré, São José constitui a dobradiça que une o Antigo e o
Novo Testamento.

Papa Francisco

Cameron Song Sellers, coronel reformado do
Exército dos Estados Unidos, serviu seu país no
Afeganistão, na Bósnia e no Iraque, mas graças
ao exemplo de um capelão que conheceu durante
seu serviço à nação, decidiu deixar tudo para ser
padre.
Sellers nasceu na Coréia do Sul, em 1968, e
agora se prepara para ser sacerdote na Califórnia.
“Os capelães são muito parecidos com os médicos.
Não sabemos o que eles realmente fazem, são
misteriosos, mas quando você precisa de um, você
fica muito feliz por eles estarem lá”, disse Sellers.
Após a guerra da Coréia, entre 1950 e 1953,
a Coréia do Sul se tornou um dos países mais
pobres do mundo. Como resultado, muitas mães
abandonaram seus bebês, incluindo a própria mãe
de Sellers, que o deixou em um beco com apenas
três anos de idade.
“Não sei como me encontraram, mas acabei
no hospital”, lembra. Então, o médico de uma
agência de adoção o viu e “pensou que ele não
sobreviveria se voltasse para o sistema de acolhida
familiar” do país. “Então ele me colocou para
adoção no exterior”, disse Sellers.
Embora o atual seminarista tenha participado
do programa de adoção para a Europa, um casal
americano se sentiu chamado a recebê-lo em sua
casa.
“Não acho que eles possam explicar em
palavras, mas sim com a emoção em seus corações,
o fato de que eu era o único e faria parte da família
Sellers”, disse ele. A família Sellers era uma família
cristã batista que vivia em Phoenix, Arizona.
“Eu lembro, sem dúvida, que era crente. Mas
eu odiava a Igreja. E eu achei que isso era algo que
eu levaria pelo resto da minha vida”, disse Sellers.
No entanto, ele foi apresentado ao catolicismo
e à missa quando ficou amigo de um católico
no colégio. Sellers disse que, no começo, teve
dificuldades com o ensino católico.

“Provavelmente, a primeira doutrina que
eu aceitei, aquela que fez sentido para mim, foi
a comunhão dos santos. O fato de que eu estava
conectado às pessoas não apenas naquela igreja,
mas em todo o mundo, conectado aos santos no
céu e na terra”, ele explicou.
“Deus tinha um plano”, acrescentou Sellers.
“Acho que Ele me queria lá porque queria que eu
soubesse que eu estava em uma família e que não
precisava me preocupar com o meu passado, com
quem eu era, porque a minha família era a Igreja
Católica, a Igreja universal”, disse.
Depois de se formar na faculdade, Cameron
entrou para o exército e serviu na Bósnia, no
Afeganistão e no Iraque. Ele fez carreira até chegar
ao grau de coronel. Mais tarde, ajudou uma equipe
da reserva do exército a aclimatar-se na Coréia do
Sul.
Durante seu tempo no exército, Cameron
confiava nos capelães católicos quando as
coisas ficavam difíceis. “A música, o sermão, me
trouxeram lágrimas aos olhos, porque trouxeram
muito conforto. Nesses momentos, você sabe o
quanto eles são importantes”, enfatizou.
Hoje, Sellers mora na Califórnia e está se
preparando para o sacerdócio na arquidiocese
de São Francisco. “Duas coisas realmente me
atraíram. Uma delas foi a pergunta... ‘você poderia
morrer por sua paróquia?’ E a resposta foi ‘sim’. E
a segunda foi: ‘Você acredita nos sacramentos?’ A
resposta a essa pergunta também foi ‘sim’”, disse
ele.
“Eu vi na minha própria vida como os
sacramentos realmente me curaram, e que eu
queria essa habilidade também”, assegurou.
“Foi o que eu vi nos capelães, vi o que eram os
sacramentos e porque a Igreja Católica é tão
vital. É porque ela nos dá as ferramentas para nos
fortalecermos com Deus”, concluiu Sellers.

Centro Paroquial
Ao serviço de todos:
Não são apenas as funcionárias que servem o Centro Paroquial, também aqueles que estão à frente
da instituição têm de resolver os problemas que
vão surgindo: Uma palavra de agradecimento para
a direção e conselho fiscal.
Direção: Presidente- o pároco; vice-presidenteAmadeu Marques Martins; secretário- José Carlos
Martins Augusto; tesoureiro- Abel Silva Almeida;
vogais: José Guilherme Paulo Almeida; Eng. José
António Pinto de Sousa; José Martins.
Conselho fiscal: António Isidro Dias Ribeiro; Dr.
António Silva; Álvaro Martins de Matos.
Não recebem ordenado e estão ao serviço de todos.
Donativos recebidos:
Manuel Pais da Costa ________________ 80.00€
Francisco Lopes ___________________ 100.00 €

Nelson Fernando Pinto ______________ 50.00 €
Helena M. Pais ____________________ 100.00 €
Anónimo ________________________ 500.00 €
D. Amélia Couto ___________________ 500.00 €
D. Alice Amaral ___________________ 100.00 €
Outros Donativos
Alberto Matos, Sra Cervães ___________ Batatas
Carlos Cabral, Casal Mundinho ________ Batatas
Cebolas
Manuel Nascimento, Fundões ___________ Pêras
Anónimo _____________________ Feijão verde
Alho francês
Repolhos
Frutas Cruz, Viseu _________________ Pêssegos
Helena Ribeiro, Fundões _______________ Ovos
Filomena -Aldeia Nova _____________ Pêssegos
Muito obrigado a todos. Que Deus lhes dê mais.

Emigrantes

Muitos foram os emigrantes que vieram
até nós.
A sua presença vai enchendo de vida e
alegria as nossas aldeias.
Muitos deles não se esquecem da missa
na sua paróquia.
Alguns foram muito generosos em

ajudar a igreja, o jornal paroquial, o Lar
de idosos. Para eles o nosso louvor e
agradecimento.
Desejamos a todos muitas felicidades
no lugar onde trabalham. Que continuem
fiéis à fé que receberam.

