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Chipre: Papa lança
apelo a «renovar a fraternidade»
para superar divisões

A lição dos
Magos
Celebrámos com júbilo as
festas de Natal.
São festividades cheias de
sentido e também de simplicidade.
Jesus, que é Deus igual ao
Pai, fez-se igual a nós nascendo de Maria no presépio de
Belém.
Quis nascer na pobreza de
uma gruta, ensinando-nos que
as riquezas que temos de procurar não são as da terra.
Uma das celebrações da natividade é a da chegada dos
Reis Magos.
Vieram de muito longe
guiados por uma estrela.
Deus quis manifestar também aos pagãos o mistério do
seu amor infinito que vem salvar os homens.
Aqueles homens sábios
não se furtaram a sacrifícios
para virem adorar aquele me-

nino que acabara de nascer.
Ensinam-nos a procurar a
Jesus uma vez e outra, a ir ao
Seu encontro, a conhecê-Lo
melhor, a abraçá-Lo na humildade da Eucaristia.
Ele continua na terra. Está
ao alcance de cada um de nós.
Podemos visitá-Lo, mostrar-Lhe o nosso amor e a nossa
adoração.
A festa dos Reis Magos,
cheia de poesia e de alegria,
continua sempre actual e a
mexer com a nossa vida.
Temos de imitar a sua coragem e a sua persistência até
encontrar a Jesus.
Como eles temos de saber adorá-Lo prostrando-nos
diante dEle em adoração na
santa missa e na visita ao sacrário.
Continua...

Nicósia, 03 dez 2021 (Ecclesia) – O Papa disse hoje em Nicósia, capital do Chipre, que só
a “fraternidade” pode superar as
divisões e receios na Igreja e na
sociedade, falando perante milhares de pessoas reunidas no Estádio GSP.
“Perante toda a escuridão pessoal e os desafios que enfrentamos na Igreja e na sociedade,
somos chamados a renovar a fraternidade”, referiu Francisco aos
participantes na Missa a que presidiu esta manhã, no segundo dia
da sua visita à ilha.

“Se permanecermos divididos entre nós, se cada um pensar
apenas em si mesmo ou no seu
grupo, se não nos relacionarmos,
não dialogarmos, não caminharmos unidos, não nos poderemos
curar plenamente da cegueira”,
acrescento.
“Há necessidade de cristãos
iluminados, mas sobretudo luminosos, que toquem com ternura a cegueira dos irmãos; que
acendam, com gestos e palavras
de consolação, luzes de esperança na escuridão”, afirmou.
OC

Sínodo dos Bispos
No dia 10 de Outubro
fez-se em Roma a abertura do
Sínodo dos Bispos.
No dia 17 foi a abertura
nas dioceses.
O tema é a Sinodalidade na Igreja. Depois do Va-

ticano II reuniram-se vários
Sínodos.
O Papa convida-nos a um
diálogo maior entre sacerdotes e leigos, para que toda a
Igreja viva mais a caminhada
em conjunto.
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Grécia: viagem marcada por atenção
aos refugiados

A lição dos Magos
Ofereceram ouro,
incenso e mirra

Voltaram por outro Caminho

Também nós temos de levar ao
Senhor as nossas ofertas, os nossos
tesouros.
Temos de levar-lhe o nosso ouro,
o nosso dinheiro , sendo generosos
nas esmolas que damos na Santa
Missa, no contributo para as despesas da igreja e sustento dos seus sacerdotes.
Temos de dar o nosso incenso
que simboliza a nossa oração que
sobe até Deus. Saber arranjar tempo
para rezar, dando-lhe o primeiro lugar em cada dia. Ela há-de encher a
nossa vida diária, oferecendo os nossos trabalhos, agradecendo os muitos favores que recebemos de Deus,
pedindo perdão das nossas faltas.
Havemos de oferecer ao Senhor
a mirra dos nossos sofrimento, das
nossas penas e também as nossas
mortificações voluntárias ao longo
de cada dia, levantando-nos a horas,
fazendo o trabalho bem feito, sabendo dizer não aos gostos e a coisas
agradáveis que podíamos procurar.
Temos muitos pequenos tesouros
que podemos entregar ao Senhor em
cada dia.

• Cartões
• Carimbos
• Envelopes
• Faturas /Recibos

Quando nos encontramos com
Cristo temos de fazer como os Magos, por indicação do anjo voltaram
para a sua terra por outro caminho.
O encontro com Jesus leva-nos a
descobrir muitas coisas que temos de
pôr em ordem em nossa vida de cada
dia.
Damos conta que temos de lutar
mais contra os defeitos que temos,
que precisamos de corrigir com mais
persistência.
Descobrimos que temos de melhorar na vida de oração ao longo do
dia. De viver melhor a Santa Missa
de cada Domingo ou de cada dia.
Daremos conta que não vivemos
a caridade com os outros como o
Senhor espera. Em primeiro lugar
com os que estão mais perto de nós,
na família, no trabalho, no convívio
social.

Sentiremos a necessidade de ajudar
os que sofrem, os pobres e marginalizados, vendo neles a Jesus que nos estende
a mão, pedindo a nossa esmola.
A lição dos Reis Magos é ainda
actual e mexe com a nossa vida se soubermos estar atentos às inspirações do
Espírito Santo em nossa alma.
C. Ferreira

• Papel de Carta
• Flyers
• Cartazes
• Autocolantes

• Convites
• Ementas
• Livros
• Jornais

• Revistas
• Blocos
• Capas
• Calendários
e muito mais ...
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Atenas, 06 dez (Ecclesia) – O
Papa encerrou em Atenas a sua
viagem à Grécia, onde chegou este
sábado, vindo do Chipre, com nova
mensagem em favor dos refugiados,
ao ouvir o relato de um jovem que
fugiu da Síria, com a sua família.
“Aboud, o teu testemunho impressionou-nos: a fuga, juntamente
com os teus, da querida e atormentada Síria, depois de terdes corrido várias vezes o risco de ser mortos pela
guerra”, disse, num encontro com jovens gregos e migrantes.
Aboud Gabro, de 18 anos, relatou
a sua experiência na Síria, onde a sua
casa foi atingida por vários bombardeamentos, e as tentativas de emigrar
legalmente, “em vão”.
“Restava-nos tentar chegar à Grécia de barco, arriscando as nossas
vidas. Após três tentativas, conseguimos chegar à costa da esperança. Foi
difícil ficar num rochedo sem água e
sem comida, esperando o amanhecer
e por um navio da guarda costeira
que nos viesse resgatar”, disse, numa
intervenção que seria citada por
Francisco, ao falar de uma “verdadeira odisseia” do mundo moderno.
O dia do Papa começou com a
celebração da Missa, em privado, na
Nunciatura Apostólica, onde rece-

beu o presidente do Parlamento da
Grécia, Konstantinos Tasoulas, e se
encontrou com nove jovens cristãos
sírios, acolhidos pelo Ordinariato
Católico Arménio de Atenas.
Já na Escola de São Dionísio, das
Irmãs Ursulinas de Maroussi, Francisco encontrou-se com representantes da Pastoral Juvenil da Igreja
Católica, ouvindo os testemunhos de
vários jovens.

É importante alimentar o espanto, a beleza da fé! Não somos cristãos
porque o temos de ser, mas porque é
estupendo. E precisamente para preservar esta beleza, dizemos não àquilo que a quer obscurecer”.
O Papa sublinhou que o serviço
aos outros é a novidade que “torna a
vida sempre jovem”.
“Queres fazer algo de novo na
vida? Queres rejuvenescer? Não te
contentes em publicar um post ou m
tweet. Não te contentes com encontros virtuais, mas procura os reais,
sobretudo com quem tem necessidade de ti: não procures a visibilidade,
mas os invisíveis. Isto sim; é ser original, revolucionário”, apelou.

Bom Humor!!
Numa Festa
- Então o João hoje não veio?
- Não, está internado no hospital...
- Não pode ser, ainda ontem o vi muito bem
acompanhado.
- Pois, a mulher dele também viu!...
Lua lotada

Saiba mais em: creditoagricola.pt

O Banco nacional
com pronúncia local

- Porque é que o astronauta não conseguiu
reservar um quarto de hotel na lua?
- Porque a lua estava cheia!
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Santiago

Santiago de Cassurrães
S. Sebastião
No dia 20 de Janeiro celebra-se a Festa
de S. Sebastião, oficial
romano que sofreu o
martírio por volta do
ano 300 da nossa era.
Na Paróquia temos
uma capela em sua
honra na povoação de
Santiago.
Tem andado em
obras de restauro que
estão prestes a terminar. Importam em
67.500 Euros e estão a
cargo de Arqueohoje.
Esperamos que estejam acabadas em Fevereiro.
O Estado vai dar 80%, mas os 20% restantes equivalem a 13.500 Euros, 2.700 contos em moeda antiga. Quem ajuda? É a hora das pessoas generosas.

Casal Mundinho

Depois de longos anos de batalhas com alguns casos de doenças, faleceu o Sr. Henrique Sequeira. Paz
à sua alma, os nossos sentidos pêsames para toda a
família.
Na quadra natalícia vieram:
Da Madeira - Luís Miguel Pais Cabral.
De Lisboa - Paulo Pais e familiares do Sr. Henrique.

Novos Filhos de Deus

Retomamos com muito atraso a notícia dos baptizados
da paróquia.
21-10-2018- Carolina Cabral Sousa,filha de Márcio Filipe Almeida Sousa e de Sandra Isabel Martins Cabral Sousa
,de Contenças de Baixo.
30 -12-2018- Tomás Figueiredo Tomás ,filho de Eduardo Miguel Martins Tomás e de Sofia Madalena Almeida
Figueiredo,de Fundões.
27-04-2019- Íris Carolina Pereira Cabral e Leandro Jorge Pereira Cabral, filhos de Carlos Jorge Martins Cabral e
Sónia Carolina Gomes Pereira,de Santiago
04-08-2019- Inês Filipa Cunha Loureiro,filha de José
Miguel Marques de Loureiro e de Sandra Maria Chaves
Cunha Loureiro,de Fundões
11-08-2019- Yann Henrique Pereira Pinto,filho de Luís
Carlos Polónio da Costa Pinto e de Vânia Filipa Paiva Pereira ,da Senhora de Cervães.
08-11-2020- André Filipe Monteiro Pinto,filho de Manuel Fernando Rodrigues Pinto e de Esmeralda Cristina Rodrigues Monteiro Pinto ,do Outeiro
01-08- 2021- Íris Martins Pinto,filha de João António
da Silva Pinto e de Sara Manuela Melo Martins Pinto ,de
Cassurrães
15-08-2021- Gabriel José Martins da Silva,filho de
Ricardo José Cardoso da Silva e de Ana Clara Martins da
Silva,de Contenças e Cima .
29-08-2021- Maria Caetana Sequeira Loureiro de Almeida, filha de Jaime Alexandre dos Santoa Almeida e de
Joana Beatriz Sequeira Loureiro de Almeida,de Ançã.
13-10-2021- Mateus Xavier Nascimento Marques, filho
de Tiago Emanuel Marques de Sousa Xavier e de Maria Alice Martins de Almeida, de Cassurrães.
07-11-2021- João Soares Martins, filho Gonçalo Nuno
de Jesus Martins e de Cristina Soares do Coito, de Casal
Mundinho.
26-12-2021- Íris Martins de Almeida,filha de Fernando
Daniel Ferreira de Almeida e de Raquel Martins Lopes, de
Santiago.
Parabéns para os meninos e seus pais.

DONATIVOS

D.Rosa Lopes
Nino Santos
Rogério Moreira Ferreira
Joaquim Trindade
João Pacheco
D.Maria de Lurdes Santos

De Coimbra: Esteve a Dra. Alexandra Amaral.De
Lisboa: Paula Bela Almeida. Da Amadora: o Sr. Alberto Martins Cabral Lopes, esposa e filha. Da Alemanha: Sra. Maria Cristina Pinto Almeida e marido, Sr.
Armando Almeida Pinto e esposa.Da Suíça: Sr. António José Silva Pinto, Rafael Martins Tomás; Sr. Nuno
Martins Tomás, esposa e filho.Do Luxemburgo: Sra.
Susana Martins Tomás, marido e filhos.Para a Suécia
foram os jovens Luís Costa e seu irmão João.
No Hospital de Viseu: foi operada ao joelho a Sra
Maria Alice Martins Tomás; a uma vista, o Sr. Armando Augusto Silva; a uma hérnia, o Sr. Manuel Pais. Desejamos as melhoras e rápida recuperação.

Casal de Cima

Nesta época natalícia foram poucos os que estiveram de visita à sua terra natal, devido à pandemia
que atravessamos. Da Suíça - Paula Rodrigues , marido e filhos de visita a seu país e família. Do Algarve
- D. Madalena Costa, seu marido e filhos. De Aguiar
da Beira, Eng. José Luís Marques e família.

Contenas de Baixo

Para os E. Unidos foram: D. Irene Borges Silva e
marido; Sr. Adelino A. Pereira e esposa. Da Suíça veio:
Sr. António A. Martins e esposa; Sofia Andrade, marido e filhos. Da Inglaterra: D. Maria José A. Martins
e marido.
De vários pontos do nosso país, nesta quadra natalícia vieram: Sr. Eng. Joaquim Trindade e família; D.
Rosa A. Pereira e família; D. Hélia Amaral e família; Sr.
Carlos Amaral; D. Ana Bela Inácio e filha; D. Mª do
Céu Inácio , marido e filha; D. Ana Rita Albuquerque
e família; D. Marta Albuquerque e família.
Faleceu o Sr. Celestino Martins Cunha. Paz à sua
alma e as nossas condolências para a família.

Aldeia Nova

Vieram da Suíça: o Sr. José Mário Martins Lopes, a Sra. Aida Martins e marido.
Foi operada na Alemanha a um joelho a Sra.
Anabela Saraiva. Para ela as rápidas melhoras.

Fundões

Vieram passar o Natal com suas famílias: do País
veio o Sr. Paulo Pais; Mário Pais e família; o Dr. António Lúcio Gomes e família; o sargento Joaquim Gomes e família. Veio também a Sra. Marina Silva e marido, a Sra. Berta Cunha e filhos. Do Estrangeiro veio
o Sr. Jorge Almeida e esposa.
Sofreu um acidente de trabalho o Sr. Fernando Tomás , esteve internado no Hospital no Porto, mas já
se encontra em casa em recuperação., vieram visitá-lo os seus filhos.
Também tem andado adoentada a Sra. Olímpia
Martins , o Sr. António Cunha, o Sr. António Rodrigues
Almeida. E Também deu uma queda a Sra. Lurdes
Carvalho. Para todos os doentes rápidas melhoras.

Bairro Nossa Senhora de Fátima

Esteve internado no Hospital em Viseu o Sr. Fernando Pinheiro, muitas melhoras. Do Estrangeiro
vieram o Sr. Carlindo Lopes e esposa, e o Sr. Orlando
Figueiredo e esposa.

Centro Paroquial
100.00 €
52.50 €
120.00 €
1400.00 €
100.00 €
40.00 €

OUTROS DONATIVOS

Chus Chus,
Kiwis
Abóboras
Kiwis
Azeite, lençóis, manta
Leite e vinho do porto
Bolos-Rei e vinho do porto
Kiwis, Cebolas
2 embalagens de leite +
10Kg açúcar
José Martins
10 sacos batatas +
5L de Azeite
Armando Gonçalves
Aboboras + 2 emb. de
leite + Vinho do porto
Fernando Amaral
Bolos Reis
Amélia Pais
Chuchus
Cabral e Silva
Perna de Peru
Pontolider
2000 luvas descartáveis +
47 kg de detergente
		
			
máquina da roupa
Frutas Cruz
Abacaxis
Agostinho e Sousa
Alheiras
Gascomb
Bolos Rei
Farmácia Costa
Bolos Rei
Leitão e mamede
Sobremesas
Funerária Monteiro e Castro
Bolos Reis
Vitamilo
Bolo Rei
Que Deus pague a todos com muito mais.
Álvaro Matos
Alberto Matos
Helena Lopes, Fundões
Rebelo, Casal Mundinho
Anónimo
Armando Gonçalves
Domingos Nascimento, Fundões
Anabela, Aldeia Nova
Helena Martins

Ajuda com o IRS. Ajude-nos descontando 5% do IRS (que se pode descontar em favor de Instituições
várias).Indicar para isso : Centro Paroquial de Santiago de Cassurrães, contr. 501 966 242.

Contenças de Cima

Nesta quadra natalícia vieram passar uns dias
com os seus familiares e amigos:
De Inglaterra, o Sr. Mauro Cabral e família, Sra.
Maria José Lopes Martins e família e o Sr. Jorge Gomes Martins e família.
De França, o Sr. Luís Martins Melo e família e a
Sra. Zulmira dos Santos e marido. Da Alemanha, o
Sr. Fernando Marques e família.Da Suíça, o Sr. Jaime
Pais Matos.De Espanha, o Sr. Célio Pais Matos.De Lisboa, a Sra. Catarina Cabral e marido e o jovem António Sequeira Tavares.Do Porto, a Sra. Isabel Marques
e família.
Doentes: Esteve internado no Hospital de Viseu
o Sr. Adelino Tavares e o Sr. João Afonso Pais. Foi
operado no Hospital de Viseu o Sr. Arlindo Silva Rodrigues . No Hospital de Tondela foi a Sra. Aldina Gomes Ferreira e também foi o Sr. Baltazar Lopes Martins no Hospital da Covilhã. As melhoras para todos.
Falecimento: Faleceu no Hospital de Viseu a Sra.
Esmeralda Brito dos Santos. Faleceu em sua casa a
Sra. Elsa Cardoso Lopes. Que Deus lhes dê o eterno
descanso. As nossas condolências a toda a família.

Outeiro

Do estrangeiro vieram: Sr. Luís Batista e sua esposa; o Sr. José Ramos, esposa e netinho; o Sr. Luís
Almeida Rodrigues e família e o Sr António José Matias e família.
Foi operada em Coimbra a Sra. Manuela Melo.
Desejamos as melhoras e boa recuperação.

Quintas

Regressou a França a senhora Luísa Pais e marido.

AMIGOS DO JORNAL

Com100,00 euros- D.Maria F.Pereira (Br),
Eng.Joaquim Trindade (Lx)
Com 50,00 euros- anónima (Sant.), Virgílio
Ramos (Br.)
Com 40,00 euros- António Albuquerque
(Suiça)
Com 20,00 euros- Nelson Monteiro (C.B.),
João Pacheco (Peniche), Célio Pais de Matos
(Esp.), Jaime Pais de Matos (Suiça), D.Isabel Meneses (Vis), Luís M.Melo (Fr), D.Helena Barrosos
(Espargo)
Com 10,00 euros- D.Justa Pais (C.C.),Avelino
M.Lopes(Fund.), José M.Melo Duarte (C.C,),
Manuel J, Pina dos Santos(Fr), Manuel Pais (Lx),
D.Otília Duarte (Mang).
Muito obrigado a todos.

Póvoa de Cervães
Do País vieram: A
D. Carla Sofia Dias e
filho, D. Belmira Rodrigues e família, D.
Emília Santos e família, Sr. Laurentino
Cabral e família, D.
Celina Alegre e marido.
No Hospital: esteve internada no
H.U.C. a D. Cátia Filipa Peixoto.Foi submetida a uma intervenção cirúrgica a
D. Elvira Rodrigues.
Encontra-se internada o Hospital de Viseu a D Piedade Pinto Coelho.
A todos os doentes da nossa terra muitas melhoras.
Do Estrangeiro: Sr. Armando Matos e família,
Sr. Luís Carlos Santos e família, Sr. Ângelo Miguel
Ferreira e família, D. Cristina F. Amaral e marido,
a menina Matilde Viegas Figueiredo, Sr. Rui Oliveira, D. Madeline Oliveira e marido, Sr. Paulo Miguel Santos, o jovem Tobias Carvalho Marques, Sr.
José Nunes Matos, o jovem Ricardo Branquinho
Morais.
Foi passar o Natal com os seus familiares na
Suíça a D. Belmira Dias Costa e marido.
Para a França foi a D. Cecília Figueiredo. Que
tenha bom êxito.
Falecimento: Faleceu no Brasil a D. Narcisa
Santos, filha da nossa terra mas residente no Brasil há muitos anos. Paz à sua alma e os nossos sentimentos à sua irmã D. Lurdes Santos Marques e
filhos. Ali faleceu também o Sr. Amândio Cabral,
grande amigo da nossa terra. As nossas condolências para a sua família.

FESTA DO SENHOR DO ARCO

No dia 6 de Fevereiro vai realizar-se a festa do
Senhor do Arco, a festa das chouriças.
São mordomos António Dias Martins, António
dos Anjos Matos, Sandrina Cabral Marques, Deolinda Marques Maria de Fátima Sousa Nunes, os
jovens Daniela Azeredo e Beatriz Simões.
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Médicos Católicos congratulam-se com veto à lei
da eutanásia pelo presidente da República
Lisboa, 30 nov (Ecclesia) – A
Associação dos Médicos Católicos
Portugueses (AMCP) congratulou-se com a decisão do presidente da
República em vetar o decreto do
Parlamento sobre a legalização da
eutanásia e o suicídio medicamente
assistido.
Num comunicado enviado hoje
à Agência ECCLESIA, a AMCP
reafirma a “defesa intransigente da
vida humana” em todas as circunstâncias e reiterar que os médicos

“não podem ser agentes de morte”.
“Enquanto médicos católicos,
queremos continuar a cuidar de todos os doentes, também os que estão em fim de vida, que estão mais
frágeis. Continuaremos a lutar por
eles, a tratá-los e a dar significado
a todos os momentos da sua vida,
dando também significado ao juramento que fizemos enquanto profissionais e visibilidade à fé cristã
que partilhamos”, afirma a associação.

Padroeira do Golfo Pérsico
tem nova catedral
O Prefeito da Congregação para
a Evangelização dos Povos, Cardeal Luís António Tagle, presidiu
esta sexta-feira à consagração da
Catedral de Nossa Senhora da Arábia, padroeira do Golfo Pérsico.
O Cardeal Luís António Tagle
indicou três caminhos para se tornarem uma verdadeira comunidade: “a Palavra de Deus, a Eucaristia
e o serviço da caridade”, explicando a riqueza desses caminhos.
Depois na sua intervenção dirigiu um pensamento, em nome do
Papa, ao rei Hamad Bin Issa Bin
Salman Al Khalifa “por ter mantido a tradição de apoio da família
real à Igreja Católica e por ter doado o terreno” de nove mil metros
quadrados onde se encontra a catedral.
O edifício é mantido pela Fun-

dação Ajuda à Igreja que Sofre e
tem uma capacidade de mais de
dois mil lugares e uma forma de
tenda que lembra aquela em que
Moisés encontrou o seu povo.
A nova catedral pertence ao Vicariato Apostólico da Arábia do
Norte e cobre, além do Bahrein, o
Kuwait, Catar e a Arábia Saudita,
países que, no seu conjunto, integram uma população estimada em
cerca de 2,5 milhões de católicos,
na sua maioria trabalhadores migrantes de diferentes nações.
Para o Padre Saji Thomas, pároco da catedral, o novo espaço de
culto poderá funcionar como “um
modelo de harmonia religiosa, um
sinal da tolerância no Reino do
Bahrein, e um grande exemplo de
convivência pacífica para o mundo”.
SN(Ecclesia)

Mensagem para o Dia
Mundial do Doente

A Missa de Domingo
É preciso apreciar a Santa
Missa.
Ela é encontro com Jesus vivo
que vem até nós para nos enriquecer da Sua graça e da Sua
alegria.
Podemos ouvir a Sua palavra
e alimentar-nos do Seu corpo,
que é pão de vida eterna.
A Igreja lembra-nos a obrigação de participar na missa de
cada domingo e também nos
dias Santos de Guarda.
A missa dá sentido à nossa
vida e ao nosso trabalho e às
nossas penas. Oferecemo-los

com Cristo sobre o altar.
A pandemia levou muitos
cristãos a ser desleixados. Deixam-se enganar pela preguiça e
ficam à deriva na vida.
Nós cristãos não podemos viver sem a missa - diziam os mártires de Abitínia no século III.
E tanto quanto possível frequetarmos a missa em nossa
paróquia. A missa na paróquia
tem o sabor da refeição familiar,
melhor que ir a um restaurante.
Temos de fomentar este calor
de família que dá forças para a
vida.

Vaticano, 04 jan. 22 (ACI).- A
Santa Sé publicou a Mensagem do
papa Francisco para o XXX Dia
Mundial do Doente, que acontecerá em 11 de fevereiro de 2022,
memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, com o tema:
“Sede misericordiosos como o
vosso Pai é misericordioso» (Lc 6,
36). Colocar-se ao lado de quem
sofre num caminho de caridade”.
“A proximidade aos enfermos e
o seu cuidado pastoral não com-

petem apenas a alguns ministros
especificamente deputados para
o efeito, visitar os enfermos é um
convite feito por Cristo a todos os
Seus discípulos. Quantos doentes
e quantas pessoas idosas há que
vivem em casa e esperam por uma
visita! O ministério da consolação é tarefa de todo o batizado,
recordando-se das palavras de Jesus: ‘Estive doente e visitastes-Me’
( Mt 25, 36)”, disse Francisco.

A evasão estratégica
Nunca na História da Humanidade estivemos tão expostos a notícias trágicas como durante a pandemia do coronavírus. Diversas
investigações analisaram as mudanças relacionadas com o consumo de notícias neste período.
Destacam o já conhecido como
doomscrolling (consumo tóxico de
notícias negativas) e a evasão estratégica (um modo mais racional
de estar informado).
Um estudo sobre os hábitos de
consumo de notícias durante o primeiro confinamento na Noruega
analisou essa tendência, que surgiu
precisamente como uma reação lógica ao excesso informativo e ao
consequente desgaste emocional: a
evasão estratégica.
Um grupo importante de pessoas, embora procurando manter-se bem informadas, procuram
momentos de desconexão e usam
estratégias para evitar os efeitos
adversos da já conhecida “avalanche” informativa.
A estratégia consiste em estabelecer rotinas diárias em que dedicam um tempo razoável a estar
informados e outros momentos
em que desconectam totalmente
do infindável mundo das notícias.
A este tipo de pessoas começou-se

a chamar na Noruega evasores estratégicos.
Antes da pandemia, a decisão
de não querer estar informado
era vista como uma conduta irresponsável. Agora, não é bem assim:
este novo tipo de “evasores” são
vistos como pessoas razoáveis.
Porque, no fundo, não é que
não queiram estar informados.
O que querem é evitar os efeitos
adversos da sobreabundância de
informação que, nos momentos
actuais, se tornou um alude com
resultados muitas vezes catastróficos.
Actividades como ler bons romances, conversar com familiares e amigos, cozinhar, cuidar do
jardim, fazer desporto são vistas
como verdadeiros antídotos contra o excesso de informação.
Trata-se, como alguém dizia,
de melhorar a própria higiene informativa, escolhendo meios de
comunicação de alta qualidade e
consumindo menos conteúdos.
E, assim, de acordo com a experiência na Noruega, mediante
o uso dessa “dieta” informativa, a
qualidade de vida de várias pessoas melhorou substancialmente.
Pe. Rodrigo Lynce de Faria

