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Viseu

Igreja Santa 
Ultimamente a Igreja tem 

sido muito atacada. Falam de 
escândalos de sacerdotes, pro-
curam vasculhar os casos de 
pedofilia desde há setenta anos 
atrás.

Isto lança a confusão e é pre-
texto para desacreditar a Igreja 
que Jesus estabeleceu na terra 
para a salvação dos homens.

A Igreja é Santa mas forma-
das por homens pecadores. E 
essa é a nossa sorte porque de 
outro modo não haveria nela lu-
gar para nós.

Jesus quer que todos os Seus 
discípulos sejam santos, se pa-
reçam com Ele, mas conhecia as 
fraquezas humanas e pôs à fren-
te da Igreja homens com defei-
tos e limitações que O podiam 
atraiçoar, escolhe Judas que O 
vendeu e Pedro que O negou e 
que apesar disso pôs a apascen-
tar todo o seu rebanho.

Estes casos tristes de pedofi-
lia diziam os entendidos não são 
características dos sacerdotes. 

Abundam em maior núme-
ro entre os próprios familiares. 
Podiam procurar-se em maior 
número também noutras pro-
fissões.

São de lamentar mas abran-
gem um pequeno grupo de pa-

dres, que não chega a 5 por cen-
to do total.

É bom tentar remediar as fe-
ridas dos menores que foram 
atingidos mas é estranho vir 
para a praça pública vasculhar 
esses escândalos desde há várias 
décadas.

Poderíamos perguntar por-
que não fazem o mesmo com 
outras classes sociais.

Muitos bispos têm vindo 
a colaborar, nesta lavagem de 
roupa suja que é inútil e influi 
negativamente na vida dos fiéis 
e apoia ataques dos inimigos da 
Igreja.

Apesar dos pecados de al-
guns dos seus membros a Igreja 
é Santa e fábrica de Santos.

É Santo o seu Fundador Jesus 
Cristo que continua presente no 
mundo e é fonte de Santidade.

É Santa porque guiada pelo 
Espírito Santo que a vai reno-
vando e libertando dos ataques 
de Satanás.

É Santa porque tem no Céu e 
também na terra uma multidão 
de Santos que dela fazem parte.

Vale a pena recordar a vida de 
tantos homens e mulheres cano-
nizados todos os anos e ao longo 
dos séculos.

  Continua...

Desejamos a todos  os leitores uma Páscoa 
cheia de alegrias  de Jesus  Ressuscitado.

Boas Festas

Mensagem do Papa Francisco 
para a Quaresma  

Queridos irmãos e irmãs!
A Quaresma é um tempo favorá-

vel de renovação pessoal e comunitária 
que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo 
morto e ressuscitado. Aproveitemos o 
caminho quaresmal de 2022 para refle-
tir sobre a exortação de São Paulo aos 
Gálatas: «Não nos cansemos de fazer o 
bem; porque, a seu tempo colheremos, 
se não tivermos esmorecido. Portanto, 
enquanto temos tempo (kairós), prati-
quemos o bem para com todos» (Gal 6, 
9-10a)…

 «Não nos cansemos de fazer o bem»
A ressurreição de Cristo anima as es-

peranças terrenas com a «grande espe-
rança» da vida eterna e introduz, já no 
tempo presente, o germe da salvação (cf. 
BENTO XVI, Spe salvi, 3; 7). Perante a 
amarga desilusão por tantos sonhos des-
feitos, a inquietação com os desafios a 
enfrentar, o desconsolo pela pobreza de 
meios à disposição, a tentação é fechar-
-se num egoísmo individualista e, à vista 
dos sofrimentos alheios, refugiar-se na 
indiferença. Com efeito, mesmo os me-
lhores recursos conhecem limitações: 
«Até os adolescentes se cansam, se afa-
digam, e os jovens tropeçam e vacilam» 
(Is 40, 30). Deus, porém, «dá forças ao 
cansado e enche de vigor o fraco. (…) 
Aqueles que confiam no Senhor reno-
vam as suas forças. Têm asas como a 
águia, correm sem se cansar, marcham 
sem desfalecer» (Is 40, 29.31). A Qua-
resma chama-nos a repor a nossa fé e es-
perança no Senhor (cf. 1 Ped 1, 21), pois 
só com o olhar fixo em Jesus Cristo res-
suscitado (cf. Heb 12, 2) é que podemos 
acolher a exortação do Apóstolo: «Não 
nos cansemos de fazer o bem» (Gal 6, 9).  

Não nos cansemos de rezar. Jesus 
ensinou que é necessário «orar sempre, 
sem desfalecer» (Lc 18, 1). Precisamos 
de rezar, porque necessitamos de Deus. 
A ilusão de nos bastar a nós mesmos é 
perigosa. Se a pandemia nos fez sentir 
de perto a nossa fragilidade pessoal e 
social, permita-nos esta Quaresma ex-
perimentar o conforto da fé em Deus, 
sem a qual não poderemos subsistir (cf. 
Is 7, 9). No meio das tempestades da his-
tória, encontramo-nos todos no mesmo 
barco, pelo que ninguém se salva sozi-

nho;[2] mas sobretudo ninguém se salva 
sem Deus, porque só o mistério pascal 
de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as 
vagas tenebrosas da morte. A fé não nos 
preserva das tribulações da vida, mas 
permite atravessá-las unidos a Deus em 
Cristo, com a grande esperança que não 
desilude e cujo penhor é o amor que 
Deus derramou nos nossos corações por 
meio do Espírito Santo (cf. Rm 5, 1-5).

Não nos cansemos de extirpar o mal 
da nossa vida. Possa o jejum corporal, a 
que nos chama a Quaresma, fortalecer o 
nosso espírito para o combate contra o 
pecado. Não nos cansemos de pedir per-
dão no sacramento da Penitência e Re-
conciliação, sabendo que Deus nunca Se 
cansa de perdoar.[3] Não nos cansemos 
de combater a concupiscência, fragili-
dade esta que inclina para o egoísmo e 
todo o mal, encontrando no decurso dos 
séculos vias diferentes para fazer preci-
pitar o homem no pecado (cf. Encíclica 
Fratelli tutti, 166). Uma destas vias é a 
dependência dos meios de comunicação 
digitais, que empobrece as relações hu-
manas. A Quaresma é tempo propício 
para contrastar estas ciladas, cultivando 
ao contrário uma comunicação humana 
mais integral (cf. ibid., 43), feita de «en-
contros reais» (ibid., 50), face a face.

Continua...
Roma, em São João de Latrão  

Papa Francisco
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Bom Humor!!

Entre garotos:

- Sabes onde é que dorme o relógio?
- No quarto de hora.

O pai para a filha:

- Então filhota, achas que a tua 
professora desconfia que te ajudo a 
fazer os trabalhos de casa?

- Acho que sim, pai. Ela até já 
me disse que deverias voltar para 
a escola!
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Bom Humor!!

Despedimento com justa causa: 
- Senhor João, está despedido!
- Mas eu não fiz nada...
- Exatamente por isso.

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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Rainha e esperança
Na Salve Rainha chamamos-lhe Rainha e esperança nossa. Ela é Rainha, é a Mãe 

de Cristo que é Rei dos Reis e Senhor de Senhores.
É nossa vida, nossa doçura, nossa esperança. “A vós bradamos os degredados 

filhos de Eva” - dizemos-Lhe também.
Estamos num degredo, longe da nossa casa que é o Céu. Sentimos as agruras 

deste mundo que é um vale de lágrimas. Mas Ela é a nossa esperança. A Ela acu-
dimos como os pequenitos à Mãe. Junto d’Ela nos sentimos seguros. N’Ela Deus 
manifesta o amor e a ternura que nos tem.

N’Ela encontramos sempre remédio nas dificuldades, força para a luta da vida, 
defesa nas tentações.

Nunca se ouviu dizer - refere a oração atribuída a S. Bernardo - que alguém te-
nha acudido ao seu socorro e tenha sido por Ela desamparado. Nesta hora de crise 
grave é ocasião oportuna de nos voltarmos para Ela, aumentar a nossa confiança no 
Seu amor e na sua proteção. Ela é chamada a “omnipotência suplicante”. Pedindo a 
Jesus, que é omnipotente, Ela sempre alcança o que Lhe pede.

Jesus, que é Seu filho, não pode negar-Lhe nada do que Lhe suplica.

Levar-nos a Jesus
O desejo de Nossa Senhora é levar-nos a Jesus, ensinar-nos a amá-Lo de verda-

de, a fazer o que nos manda.
Em Caná alcançou um milagre, o primeiro de Seu filho, a favor daqueles noivos 

em dificuldade.
Ela recomendou aos criados: - fazei tudo que Jesus vos disser. Esse foi o caminho 

para que a água se transformasse em vinho, um vinho melhor e abundante, é sím-
bolo da alegria que Jesus quer dar a cada homem.

Para isso o caminho é sempre o mesmo: fazer o que Jesus nos ensinou.
Só Jesus é a fonte da alegria. Se O amamos de verdade, se procuramos cumprir 

fielmente o que nos ensinou e continua a ensinar-nos pela Sua igreja, estamos sem-
pre contentes mesmo no meio dos sofrimentos que acompanham a nossa vida.

Aparecendo em vários lugares e várias épocas, Ela vem uma vez e outra a dizer 
aos homens: - fazei tudo o que Jesus vos disser. Em Fátima vinha convidar os ho-
mens para não ofenderem mais a Jesus, para se arrependerem dos seus pecados 
para evitar desgraças que iriam cair sobre a humanidade por causa dos seus pe-
cados. Dizia aos pastorinhos que se os homens não fizessem penitência viria uma 
guerra pior que a que feria a Europa em 1917.

Infelizmente os homens não ouviram os apelos da Mãe e a Segunda Guerra 
Mundial devastaria sobretudo a Europa com a morte de 50 milhões de homens.

A epidemia do coronavírus que está a atingir o mundo inteiro e que é como uma 
nova guerra mundial pode ser um aviso para a enxurrada de pecados que vai pelo 
mundo. Os homens tornaram-se insensíveis aos avisos de Deus, desprezam a sua 
lei, os mandamentos, acham que não precisam de Deus, ficando cegos no seu orgu-
lho e na sua ânsia de liberdade sem barreiras.

É a altura de voltar-nos para Nossa Senhora, pedindo que interceda pela huma-
nidade, que nos alcance a graça da conversão dos nossos pecados e a vontade firme 
de fazer o que Jesus nos ensina. É esse o caminho para ser felizes na terra e, um dia, 
no Céu. 

C. Ferreira

Papa Francisco abençoou
o mundo e concedeu indulgência 

plenária frente ao coronavírus

O Papa Francisco presidiu no dia 27 de 
Março, um momento extraordinário de ora-
ção 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 Pa-
dre 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 
que as autoridades italianas estabeleceram 
para superar a emergência sanitária. A ora-
ção começou com a leitura da passagem do 
Evangelho de São Marcos (4,35-41), na qual 
Jesus acalma a tempestade no mar da Gali-
leia, depois de ser despertado pelos apósto-
los que O acompanhavam na barca. No even-
to estiveram o ícone mariano da Salus Populi 
Romani (Saúde do povo romano), diante do 
qual rezou há alguns dias na Basílica de San-
ta Maria Maior, e o Cristo milagroso de São 
Marcelo, diante do qual também rezou pelo 
fim da pandemia.

Em sua meditação, o Papa assinalou que, 
atualmente, e diante da epidemia de coro-
navírus, “densas trevas cobriram as nossas 
praças, ruas e cidades; apoderaram-se das 
nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio 
ensurdecedor e um vazio desolador, que pa-
ralisa tudo à sua passagem: pressente-se no 
ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares”.

“Revemo- nos temerosos e perdidos. À 
semelhança dos discípulos do Evangelho, 
fomos surpreendidos por uma tempestade 
inesperada e furibunda. Demo-nos conta de 
estar no mesmo barco, todos frágeis e deso-
rientados mas ao mesmo tempo importan-
tes e necessários: todos chamados a remar 
juntos, todos, carecidos de mútuo encoraja-
mento”.

Como divulgar
a sua empresa? Não sabe?

Telf. 232 411 299  •  Telm. 918 797 202 Email. novelgrafica1@gmail.com

“Com Ele a bordo, experimentaremos – 
como os discípulos – que não há naufrágio. 
Porque esta é a força de Deus: fazer resultar 
em bem tudo o que nos acontece, mesmo 
as coisas ruins. Ele serena as nossas tempes-
tades, porque, com Deus, a vida não morre 
jamais. O Senhor interpela-nos e, no meio da 
nossa tempestade, convida-nos a despertar 
e ativar a solidariedade e a esperança, capa-
zes de dar solidez, apoio e significado a estas 
horas em que tudo parece naufragar”, disse 
o Santo Padre.

“O Senhor desperta, para acordar e rea-
nimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora: 
na sua cruz, fomos salvos. Temos um leme: 
na sua cruz, fomos resgatados. Temos uma 
esperança: na sua cruz, fomos curados e 
abraçados, para que nada e ninguém nos 
separe do seu amor redentor”.

Francisco então enfatizou que, “no meio 
deste isolamento que nos faz padecer a limi-
tação de afetos e encontros e experimentar 
a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma 
vez o anúncio que nos salva: Ele ressuscitou 
e vive ao nosso lado”.

Após sua reflexão, o Santo Padre foi até 
a entrada da Basílica de São Pedro, onde fez 
adoração ao Santíssimo Sacramento em si-
lêncio por vários minutos, acompanhado por 
algumas autoridades do Vaticano, e depois 
presidiu algumas orações, como a súplica em 
ladainhas. Depois, o Cardeal Angelo Comas-
tri, Arcipreste da Basílica de São Pedro, anun-
ciou a bênção Urbi et Orbi com a indulgência 
plenária.

Publicado originalmente em ACI Prensa. 
Traduzido e adaptado por Nathália Quei-

roz.

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 dis-
criminação 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 deontológi-
cos da imprensa e a ética profissional de modo a não abusar da boa fé, enco-
brindo ou deturpando a informação.

Estatuto Editorial

As Fontes da Santidade

Jesus deixou à Sua Igreja a Sua dou-
trina que é caminho claro para viver cá 
na terra à maneira de Deus.

Deixou-lhe os sete sacramentos que 
trazem até nós a graça de Deus.

O baptismo faz nascer para uma vida 
nova, a graça santificante, participação 
da vida de Deus.

Somos participantes de natureza di-
vina, tornamo-nos filhos de Deus, seme-
lhantes a Jesus.

S. Paulo gostava de chamar santos 
aos primeiros fiéis. Não é um nome bo-
nito é uma realidade escondida que co-
nhecemos pela fé.

Com a Sua graça recebemos as vir-
tudes teologais da fé, da esperança e da 
caridade.

Fé para ver o mundo com os olhos de 
Deus. Esperança para desejar a felicidade 
eterna do Céu. Caridade para amarmos 
a Deus e os outros por amor de Deus. 

Recebemos também as virtudes car-
deais e os dons do Espírito Santo.

Jesus deu-nos o Espírito Santo para 
ficar em nossa alma e nos fazer santos.

Na Eucaristia Jesus alimenta-nos 
com o pão do Céu, o Seu corpo e san-
gue que nos fortalece e nos transforma 
em Jesus. 

Na Penitência lava os nossos peca-
dos, liberta-nos do mal que há em nós, 
cura as nossas feridas e fortalece-nos 
para vencer o demónio e as nossas más 
melinações.

Pela confirmação envia-nos o Espí-
rito Santo com a abundância dos Seus 
dons para crescermos na santidade e 
transformar o mundo à nossa volta.

Pela santa unção purifica a nossa 
alma do resto dos pecados e dá-nos for-

ça para aproveitar os sofrimentos para 
purificação da nossa alma.

Pela Ordem dá aos sacerdotes po-
deres para transmitir a graça aos outros 
fiéis e para os orientarem no caminho da 
santidade.

Pelo matrimónio fortalece os esposos 
na missão que Deus lhe confia de trans-
mitir a vida, para fazerem do casamento 
um caminho de santidade e ajudarem os 
seus filhos a viver como filhos de Deus.

Luta pela Santidade

A Igreja põe à disposição de seus 
membros toda esta abundância de re-
cursos e de meios para serem santos.

E anima-os a lutarem pela santidade. 
Os santos não nascem, fazem-se.

É os esforço de toda a vida que não 
termina senão à hora de morte.

Lutando com valentia, animados 
pelo Espírito Santo.

Sendo humildes, não nos fiando das 
próprias forças. Sabendo que podemos 
estar já muito alto e cair muito fundo.

St.º Agostinho dizia que ao ver os pe-
cados dos outros não os julgava porque 
se sentia capaz dos mesmos crimes.

Isso há-de levar-nos a evitar os peri-
gos do pecado e acudir aos meios da gra-
ça que Jesus pôs à nos disposição.

Vale a pena olhar para a vida dos 
santos, conhecer os seus exemplos de 
heroísmo.

Se os meios de comunicação fossem 
dando a conhecer tantos exemplos de 
heroísmo em vez de chafurdar nas coi-
sas tristes dos homens, este mundo seria 
bem melhor.

Olhemos sobretudo para a vida ma-
ravilhosa de Nossa Senhora, a mais bela 
de todas os santos, que Jesus  nos deu por 
mãe para que rogue por nós pecadores. 

C. Ferreira

Igreja Santa 

Jubileu do Ano 2025
Vaticano, 11 fev.   (ACI).- O papa 

Francisco destacou a importância do 
próximo Jubileu do Ano Santo 2025 
em uma carta ao presidente do Pon-
tifício Conselho para a Promoção da 
Nova Evangelização, dom Rino Fisi-
chella, a quem pediu que zelasse “pela 
dimensão espiritual do Jubileu, que 
nos convida à conversão.”

“Devemos manter acesa a chama 
da esperança que nos foi dada e fazer 
todo o possível para que cada um re-

cupere a força e a certeza de olhar para 
o futuro com espírito aberto, coração 
confiante e mente clarividente. O pró-
ximo Jubileu poderá favorecer imen-
so a recomposição dum clima de es-
perança e confiança, como sinal dum 
renovado renascimento do qual todos 
sentimos a urgência. Por isso escolhi o 
lema Peregrinos de esperança.”

Roma, São João de Latrão , 11 de fevereiro de 2022.
Francisco

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma  
Não nos cansemos de fazer o bem, 

através duma operosa caridade para com 
o próximo. Durante esta Quaresma, exer-
citemo-nos na prática da esmola, dando 
com alegria (cf. 2 Cor 9, 7). Deus, «que dá a 
semente ao semeador e o pão em alimento» 
(2 Cor 9, 10), provê a cada um de nós os 
recursos necessários para nos nutrirmos e 
ainda para sermos generosos na prática do 
bem para com os outros. Se é verdade que 
toda a nossa vida é tempo para semear o 
bem, aproveitemos de modo particular esta 
Quaresma para cuidar de quem está pró-
ximo de nós, para nos aproximarmos dos 
irmãos e irmãs que se encontram feridos 
na margem da estrada da vida (cf. Lc 10, 
2537). A Quaresma é tempo propício para 
procurar, e não evitar, quem passa neces-
sidade; para chamar, e não ignorar, quem 
deseja atenção e uma boa palavra; para visi-
tar, e não abandonar, quem sofre a solidão. 
Acolhamos o apelo a praticar o bem para 
com todos, reservando tempo para amar os 

mais pequenos e indefesos, os abandonados 
e desprezados, os discriminados e margina-
lizados (cf. Encíclica Fratelli tutti, 193).

   «A seu tempo colheremos, se não tiver-
mos esmorecido»

Cada ano, a Quaresma vem recordar-nos 
que «o bem, como aliás o amor, a justiça e 
a solidariedade não se alcançam duma vez 
para sempre; hão de ser conquistados cada 
dia» (ibid., 11). Por conseguinte, peçamos a 
Deus a constância paciente do agricultor (cf. 
Tg 5, 7), para não desistir na prática do bem, 
um passo de cada vez.  …

A Virgem Maria, em cujo ventre ger-
minou o Salvador e que guardava todas as 
coisas «ponderando-as no seu coração» (Lc 
2, 19), obtenha-nos o dom da paciência e 
acompanhe-nos com a sua presença ma-
terna, para que este tempo de conversão dê 
frutos de salvação eterna. 

Roma, em São João de Latrão  
Papa Francisco
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Outeiro

Fundões

Do estrangeiro vieram: Sr. Luís Batista e sua 
esposa e o Sr. António Manuel Silva Almeida 
e família.

Foi operada na Casa de Saúde de Viseu a 
Sra. Adelaide Marques. Também foi operado 
no Hospital de Viseu o Sr. António Martins, já 
se encontra em recuperação no lar de S. José, 
onde reside mais a sua esposa.

Desejamos as melhoras para estes doentes 
e boa recuperação. 

12 de Março - Confissões quaresmais 
08 de Abril - Confissões quaresmais
20 de Março - Festa de S. José
03 de Abril - Procissão dos Passos  
14 de Abril - 5ª feira Santa
15 de Abril - 6ª feira Santa
24 de Julho - Festa de S. Tiago
15 de Agosto - Assunção de Nossa Se-

nhora 
11 de Setembro - festa de Nossa Senho-

ra de
Cervães

Uma boa notí-
cia.

Já estão con-
cluídas as obras de 
restauro da Capela 
de S. Sebastião, le-
vadas a cabo pela 
empresa Arqueo-
hoje.

O interior está já 
com outro aspecto 
com o tecto recu-
perado e a talha do 
altar restaurada.

O Estado deu 80 por cento. Falta arranjar 
20 por cento da nossa parte. 

É a hora das pessoas generosas.

No dia 23 de Janeiro realizou-se a reu-
nião do conselho pastoral da paróquia, 
com uma revisão das actividades e pro-
gramação das próximas.

A D. Rosa Almeida caiu e foi levada para o 
Hospital de Viseu por ter fraturado o fémur, já 
se encontra em casa a recuperar.

De Inglaterra vieram D. Anabela Santos Bri-
to e marido.

De França, veio o senhor António Tavares 
Lopes e esposa.

No estrangeiro a visitar suas famílias esti-
veram os Sr. José Silva, Sra. Leonor Carvalho 
Almeida, o Sr. Paulo Carvalho Almeida.

Do país o Sr. Mário Pais e família, o Sr. Vitor 
Martins a visitar seus pais. Sua mãe continua 
adoentada, rápidas melhoras a todos os nos-
sos doentes.

Com 95 anos faleceu no Algarve o Sr. Antó-
nio Cabral, Paz à sua alma.

Faleceu a senhora Maria do Céu Melo e 
também a senhora Adelaide Santos.

Apresentamos as nossas condolências às 
suas famílias.

De Inglaterra veio o senhor Luís Martins, 
esposa e filhos. De Castelo Branco veio a se-
nhora Alice Rodrigues e família. De Lisboa, o 
senhor Álvaro Rodrigues e esposa. De Viseu, o 
senhor José Fernando Rodrigues e esposa. Da 
Feira, o senhor Armando Paulo Almeida.

Vieram visitar os seus familiares:
De Inglaterra o Sr. Gonçalo Gomes Mar-

tins, Sr. Marco Martins, esposa e filha.
Estão internados no Hospital de Viseu a 

Sra. Maria da Conceição Nogueirinha Martins  
e a Sra. Fernanda de Jesus. 

Para elas, e para todos que se encontram 
doentes, rápidas melhoras.

Do país vieram: D. Eva Morais Cerol, Sr. 
Mário V. Carvalho e família, Sr. Manuel Dias 
Pais e esposa, Sr. Vitor Lopes e família.

Hospital: Foi submetida a uma interven-
ção no Hospital de Viseu, onde teve que ser 
internada após a cirurgia, D. Maria Marques 
Viegas.

Esteve internada no Hospital de Coimbra e 
depois no Hospital de Viseu, D. Alice Mateus 
Matos.

A todos os nossos doentes muitas melho-
ras.

Do estrangeiro veio: Sr. Pedro Matos e es-
posa, Artur Lopes Dias e esposa.

Para os EUA foi com o seu filho D. Vicenti-
na Lopes.

Quintas

Santiago

Contenças de Cima 

Contenças de Baixo

Santiago de Cassurrães
Capela de S. Sebastião

Conselho Pastoral 

Centro Paroquial

Póvoa de Cervães

Calendário da Paróquia

Novos Filhos de Deus

AMIGOS DO JORNAL

Faleceu em França o senhor José Fernan-
des. Para sua esposa e família as nossas con-
dolências.

Em Lisboa esteve o senhor Manuel Costa 
e esposa.

Recebeu o baptismo no dia 19 de Feve-
reiro Maria Bongue Pinto, filha adoptiva de 
Filipe Pais Pinto.

Muitos parabéns para ela e seus pais 
adoptivos. 

S. José  nosso padroeiro – Neste mês de 
Março celebramos o nosso padroeiro S. José 
- A ele acudimos uma e outra vez, pedindo a 
sua ajuda que não tem faltado. Para ele a nos-
sa gratidão.

D. Maria do Céu Castelhano                              50.00 €      
Farmácia Costa                                                  50.00 €
Manuel Pais                                                     700.00 €
António Manuel Almeida                               200.00 €

DONATIVOS

OUTROS DONATIVOS

FORNECEDORES DONATIVOS EM 
ESPÉCIE EM JANEIRO/FEVEREIRO 2022

Anónimo, Abrunhosa do Mato                                               

António Pais, Fundões                                                              
D. Justa Pais                                                                                
Carlos Cabral, Casal Mundinho                                             

Tangerinas, 
batatas e laranjas  

Nabos e grelos
Limões

Ovos

ORTOGIL, Guarda       1 cama articulada,2 
cadeiras de rodas e 1 aspirador de secreções

Que Deus pague a todos  com muito mais.

Com 50 euros- anónimo (Ingl)
Com 30 euros- João da Silva (Ingl)
Com 20 euros- Artur Martins (Lx)
Com 10 euros - D-Zélia Pinto (Chãs); 

D.Alice Borges (C.B) .

Obrigado a todos.

De 18 a 25 de Agosto iremos de visita à 
Croácia e Bósnia-Herzegovina. É um passeio 
muito bonito pelas paisagens e cidades a per-
correr, entre elas Dubrovnik, Zagreb, Mostar. 
Iremos estar em Medjugorje onde se fala de 
muitas aparições de Nossa Senhora. 

Para mais informações dirigir-se ao pároco.

Viagem à Croácia

A Rússia invadiu cobardemente a Ucrânia, 
lançando uma onda de destruição e morte.  
Tem sido grande a solidariedade de  muitos 
países, acolhendo deslocados e fornecendo 
alimentos.

Tragédia na Ucrânia



FAMÍLIA PAROQUIAL

11 fev. 22   (ACI).- Sabia que da 
gruta de Massabielle, no Santuário de 
Lourdes (França), brota água com a 
qual foram realizados muitos mila-
gres?

O Santuário localizado na França 
descreveu há alguns anos em seu site 
tudo o que os peregrinos devem sa-
ber sobre essa água, informação que 
é preciso recordar, sobretudo na festa 
de Nossa Senhora de Lourdes e 29º 
Dia Mundial do Doente, neste dia 11 
de fevereiro.

Tudo começou em 25 de fevereiro 
de 1858, quando a Virgem Maria dis-
se à Santa Bernadette: “Beba e entre 
na fonte”, o que, para o santuário, se 
traduz em “um convite para todos os 
peregrinos até hoje”.

“A água de Lourdes não deve ser 
confundida com a água benta. É uma 
água normal, ligeiramente calcária e 
comparável a qualquer outra água de 
fontes próximas”, que não é térmica 

ou tem uma propriedade específica, 
mas “é completamente independen-
te do rio Gave de Pau e é conduzida 
através de alguns canais aos reserva-
tórios para alimentar diferentes tor-
neiras e piscinas”.

“Aparentemente, o meio mais fre-
quente de cura é com o uso da água 
da fonte, tanto na aplicação direta 
como bebendo ou tomando banho 
com ela. A Igreja Católica especifica 
que Deus cura através dos elemen-
tos naturais e dos sacramentos, com 
a ajuda da Virgem Maria e da oração 
dos cristãos”, indica.

Atualmente, existem inúmeros 
milagres que estão vinculados ao uso 
da água, depois de ocorridas as apa-
rições da Virgem Maria, desde 1858.

Santa Bernadette Soubirous disse 
certa vez: “Esta água é considerada 
como um remédio... mas você tem 
que manter a fé e rezar: esta água não 
poderia fazer nada sem fé”.

A água de Lourdes

Gruta de Lourdes / Foto: Flickr de Lawrence OP

Batizados no mundo aumentam 
Roma, 17 fev.   (ACI).- O número 

de batizados no mundo está aumen-
tando proporcionalmente à popula-
ção, mas o número de padres e bispos 
diminuiu, segundo o “anuário estatís-
tico da Igreja Católica” que contém 
os números da Igreja no mundo nos 
anos de 2019 e 2020.

O número de católicos batizados 
no mundo aumentou de 1, 34 bilhão 
em 2019 para 1,36 bilhâo em 2020. 
Os16 milhões de católicos a mais re-
fletem o crescimento da população 
mundial. A porcentagem de católicos 

no mundo, portanto, permanece a 
mesma: 17,7%.

O número de candidatos ao sa-
cerdócio, no entanto, diminuiu de 
114.058 em 2019 para 111.855 em 
2020.

A África é a exceção. O número de 
seminaristas africanos cresceu 2,8% 
enquanto na Europa diminuiu 4,3%; 
na América, 4,2%; e na Ásia, 3,5%.

Na África o número de católicos 
aumentou 2,1%, na Ásia 1,8% en-
quanto na Europa o aumento foi de 
0,3%.

«Muitos hoje são grandes nas 
redes sociais, mas são muito pou-
co sociáveis». Palavras do Papa 
Francisco na sua recente viagem à 
Grécia num encontro com jovens.

A facilidade para comunicar-
mos online possui enormes vanta-
gens, mas seria ingénuo e perigoso 
pensar que não existem inconve-
nientes nessa comunicação.

Há uns anos, uma carta demo-
rava dias ou meses a chegar ao 
seu destinatário. Neste momento, 
basta possuir uma conexão à in-
ternet para que possamos enviar 
uma mensagem numa questão de 
segundos. No entanto, convém 
não esquecer que a rapidez não é 
o único valor a ter em conta na co-
municação com os outros.

Os écrans possuem uma capa-
cidade tão grande de nos prender 
que, nalgumas ocasiões, podemos 
ter dificuldade em pensar numa 
vida plena e feliz offline. Quando 
nos acontece algo interessante, 
podemos ter uma certa dificul-
dade em esperar até chegar a casa 
para o contar aos nossos familia-
res que vivem connosco, talvez 
com um certo receio de que não 
nos prestem atenção.

Se só comunicamos online e 
muito pouco offline é evidente 
que a comunicação cara a cara se 
ressente, e isso, como é óbvio, de-
teriora as relações pessoais. Inclu-
sivamente, em momentos da vida 

Encontrar um equilíbrio
em que esperamos que as pessoas 
sejam mais empáticas como é um 
caso de um funeral, podemos en-
contrar a situação de que muitos, 
sem saber como actuar ou o que 
dizer, ficam simuladamente a olhar 
para o telemóvel.

A grande solução está, eviden-
temente, em encontrar um equilí-
brio. 

J. Kulaga, professora na Uni-
versidade do Arizona, publicou 
um conjunto de 3 recomendações 
que podem ajudar a encontrar esse 
equilíbrio: 

1) Deixar de lado as compara-
ções com aquilo que vemos nas re-
des sociais, já que isso não costu-
ma adequar-se à realidade na qual 
vivemos.

2) A necessidade de limitar o 
tempo de uso das plataformas on-
line: deste modo, será possível al-
cançar metas pessoais com maior 
rapidez e menos distrações.

3) Passar um tempo de qualida-
de com os familiares e amigos: os 
pais que utilizam as redes socias à 
mesa durante as refeições estão a 
perder uma oportunidade de ouro 
de interagir com os seus filhos.

Resumindo: as plataformas on-
line são parte da vida quotidiana, 
mas temos de aprender a desco-
nectar um pouco delas para poder 
conectar com a realidade circun-
dante.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

A Igreja recomenda-nos que 
acudamos à proteção de S. José, o 
Pai adotivo de Jesus e patrono da 
Santa Igreja.

A ele confiou Deus a Jesus e Sua 
mãe, que ele cuidou cá na terra.

A ele acudimos todos nós por-
que é nosso pai adotivo, um amigo 
que cuida de nós e nos ajuda.

Uma das graças que lhe de-
vemos pedir é a graça duma boa 
morte.

Ele morreu acompanhado de 
Jesus e de Maria e também quere-
mos ter essa mesma sorte.

A morte é o momento decisi-
vo da vida. Dela depende a nossa 
felicidade para sempre no Céu ou 
também o perigo de nos perder-
mos eternamente.

Temos de pedir a graça duma 
boa morte, morrer na amizade de 
Deus para viver com Ele na felici-

Proteção de S. José
dade eterna.

Pedimos a S. José nos ajude a 
amar a Jesus na vida de cada dia 
e a estar preparados para esse en-
contro definitivo com Deus.

A ele pedimos que nos defenda 
dos ataques do demónio que quer 
perder as almas, afastando-as de 
Deus pelo pecado para caírem com 
ele na perdição eterna do inferno.

Na sua ladainha S. José é invo-
cado como terror dos demónios. 
Ele tem todo o poder para nos de-
fender.

Ele preocupa-se com a nossa 
salvação porque nos ama como 
pai, e quer ajudar-nos a morrer 
bem, na graça de Deus.

E nos ensinará a abandonar-nos 
confiadamente nos braços de Jesus 
e de Nossa Senhora e a morrer se-
renamente.

C. Ferreira


