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Igreja Santa
Ultimamente a Igreja tem
sido muito atacada. Falam de
escândalos de sacerdotes, procuram vasculhar os casos de
pedofilia desde há setenta anos
atrás.
Isto lança a confusão e é pretexto para desacreditar a Igreja
que Jesus estabeleceu na terra
para a salvação dos homens.
A Igreja é Santa mas formadas por homens pecadores. E
essa é a nossa sorte porque de
outro modo não haveria nela lugar para nós.
Jesus quer que todos os Seus
discípulos sejam santos, se pareçam com Ele, mas conhecia as
fraquezas humanas e pôs à frente da Igreja homens com defeitos e limitações que O podiam
atraiçoar, escolhe Judas que O
vendeu e Pedro que O negou e
que apesar disso pôs a apascentar todo o seu rebanho.
Estes casos tristes de pedofilia diziam os entendidos não são
características dos sacerdotes.
Abundam em maior número entre os próprios familiares.
Podiam procurar-se em maior
número também noutras profissões.
São de lamentar mas abrangem um pequeno grupo de pa-

dres, que não chega a 5 por cento do total.
É bom tentar remediar as feridas dos menores que foram
atingidos mas é estranho vir
para a praça pública vasculhar
esses escândalos desde há várias
décadas.
Poderíamos perguntar porque 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 alguns 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 renovando 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 canonizados todos os anos e ao longo
dos séculos.
		
Continua...
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Mensagem do Papa Francisco
para a Quaresma
Queridos irmãos e irmãs!
A Quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e comunitária
que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo
morto e ressuscitado. Aproveitemos o
caminho quaresmal de 2022 para refletir 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), pratiquemos o bem para com todos» (Gal 6,
9-10a)…
«Não nos cansemos de fazer o bem»
A ressurreição de Cristo anima as esperanças terrenas com a «grande esperança» 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 desfeitos, 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 melhores recursos conhecem limitações:
«Até os adolescentes se cansam, se afadigam, 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 renovam as suas forças. Têm asas como a
águia, correm sem se cansar, marcham
sem desfalecer» (Is 40, 29.31). A Quaresma chama-nos a repor a nossa fé e esperança no Senhor (cf. 1 Ped 1, 21), pois
só com o olhar fixo em Jesus Cristo ressuscitado (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 experimentar o conforto da fé em Deus,
sem a qual não poderemos subsistir (cf.
Is 7, 9). No meio das tempestades da história, 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 perdão no sacramento da Penitência e Reconciliação, sabendo que Deus nunca Se
cansa de perdoar.[3] Não nos cansemos
de combater a concupiscência, fragilidade esta que inclina para o egoísmo e
todo o mal, encontrando no decurso dos
séculos vias diferentes para fazer precipitar o homem no pecado (cf. Encíclica
Fratelli tutti, 166). Uma destas vias é a
dependência dos meios de comunicação
digitais, que empobrece as relações humanas. A Quaresma é tempo propício
para contrastar estas ciladas, cultivando
ao contrário uma comunicação humana
mais integral (cf. ibid., 43), feita de «encontros reais» (ibid., 50), face a face.

Boas Festas

Continua...
Roma, em São João de Latrão
Papa Francisco

Desejamos a todos os leitores uma Páscoa
cheia de alegrias de Jesus Ressuscitado.
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Igreja Santa
As Fontes da Santidade
Jesus deixou à Sua Igreja a Sua doutrina 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 divina, tornamo-nos filhos de Deus, semelhantes a Jesus.
S. Paulo gostava de chamar santos
aos primeiros fiéis. Não é um nome bonito é uma realidade escondida que conhecemos pela fé.
Com a Sua graça recebemos as virtudes 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 cardeais 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 sangue que nos fortalece e nos transforma
em Jesus.
Na Penitência lava os nossos pecados, 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 Espírito 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-

• Cartões
• Carimbos
• Envelopes
• Faturas /Recibos

ça para aproveitar os sofrimentos para
purificação da nossa alma.
Pela Ordem dá aos sacerdotes poderes 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 transmitir 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 recursos 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 pecados dos outros não os julgava porque
se sentia capaz dos mesmos crimes.
Isso há-de levar-nos a evitar os perigos do pecado e acudir aos meios da graça 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 coisas tristes dos homens, este mundo seria
bem melhor.
Olhemos sobretudo para a vida maravilhosa de Nossa Senhora, a mais bela
de todas os santos, que Jesus nos deu por
mãe para que rogue por nós pecadores.
C. Ferreira
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Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma

Acolhamos o apelo a praticar o bem para
com todos, reservando tempo para amar os

Estatuto Editorial
1. Família Paroquial é uma publicação que procura ser elo de ligação com
as gentes de Santiago de Cassurrães e de Póvoa de Cervães a viver na sua terra
e nas várias partes do mundo.
2. Família Paroquial visa interpretar corretamente os acontecimentos e
formentar a cultura e o progresso social.
3. Família Paroquial é um jornal informativo, dirigindo-se a todos sem discriminação política ou religiosa.
4. Família Paroquial propaga e defende os valores humanos e cristãos no
respeito para com as outras opções.
5. Família Paroquial compromete-se a respeitar os princípios deontológicos da imprensa e a ética profissional de modo a não abusar da boa fé, encobrindo ou deturpando a informação.
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Santiago de Cassurrães

Santiago

Capela de S. Sebastião

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 senhora 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.

Uma boa notícia.
Já estão concluídas as obras de
restauro da Capela
de S. Sebastião, levadas a cabo pela
empresa Arqueohoje.
O interior está já
com outro aspecto
com o tecto recuperado 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.

Centro Paroquial
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 nossa gratidão.

Contenças de Baixo
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 Brito e marido.
De França, veio o senhor António Tavares
Lopes e esposa.

Contenças de Cima
Vieram visitar os seus familiares:
De Inglaterra o Sr. Gonçalo Gomes Martins, 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.

Fundões
No estrangeiro a visitar suas famílias estiveram 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 nossos doentes.
Com 95 anos faleceu no Algarve o Sr. António Cabral, Paz à sua alma.

Quintas

DONATIVOS
D. Maria do Céu Castelhano
Farmácia Costa
Manuel Pais
António Manuel Almeida

50.00 €
50.00 €
700.00 €
200.00 €

OUTROS DONATIVOS
Tangerinas,
batatas e laranjas
Nabos e grelos
António Pais, Fundões
Limões
D. Justa Pais
Ovos
Carlos Cabral, Casal Mundinho
Anónimo, Abrunhosa do Mato

FORNECEDORES DONATIVOS EM
ESPÉCIE EM JANEIRO/FEVEREIRO 2022
ORTOGIL, Guarda
1 cama articulada,2
cadeiras de rodas e 1 aspirador de secreções

Que Deus pague a todos com muito mais.

Tragédia na Ucrânia
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.

Faleceu em França o senhor José Fernandes. Para sua esposa e família as nossas condolências.
Em Lisboa esteve o senhor Manuel Costa
e esposa.

Outeiro
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.

Viagem à Croácia
De 18 a 25 de Agosto iremos de visita à
Croácia e Bósnia-Herzegovina. É um passeio
muito bonito pelas paisagens e cidades a percorrer, 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.

Conselho Pastoral
No dia 23 de Janeiro realizou-se a reunião do conselho pastoral da paróquia,
com uma revisão das actividades e programação das próximas.

Calendário da Paróquia
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 Senhora
11 de Setembro - festa de Nossa Senhora de
Cervães

AMIGOS DO JORNAL
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.

Novos Filhos de Deus
Recebeu o baptismo no dia 19 de Fevereiro Maria Bongue Pinto, filha adoptiva de
Filipe Pais Pinto.
Muitos parabéns para ela e seus pais
adoptivos.

Póvoa de Cervães

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 intervenção 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 melhoras.
Do estrangeiro veio: Sr. Pedro Matos e esposa, Artur Lopes Dias e esposa.
Para os EUA foi com o seu filho D. Vicentina Lopes.

FAMÍLIA PAROQUIAL

Encontrar um equilíbrio
«Muitos hoje são grandes nas
redes sociais, mas são muito pouco sociáveis». Palavras do Papa
Francisco na sua recente viagem à
Grécia num encontro com jovens.
A facilidade para comunicarmos online possui enormes vantagens, mas seria ingénuo e perigoso
pensar que não existem inconvenientes nessa comunicação.
Há uns anos, uma carta demorava dias ou meses a chegar ao
seu destinatário. Neste momento,
basta possuir uma conexão à internet 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 comunicação com os outros.
Os écrans possuem uma capacidade 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 dificuldade em esperar até chegar a casa
para o contar aos nossos familiares 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, deteriora as relações pessoais. Inclusivamente, em momentos da vida

em que esperamos que as pessoas
sejam mais empáticas como é um
caso de um funeral, podemos encontrar a situação de que muitos,
sem saber como actuar ou o que
dizer, ficam simuladamente a olhar
para o telemóvel.
A grande solução está, evidentemente, em encontrar um equilíbrio.
J. Kulaga, professora na Universidade do Arizona, publicou
um conjunto de 3 recomendações
que podem ajudar a encontrar esse
equilíbrio:
1) Deixar de lado as comparações com aquilo que vemos nas redes sociais, já que isso não costuma adequar-se à realidade na qual
vivemos.
2) A necessidade de limitar o
tempo de uso das plataformas online: deste modo, será possível alcançar metas pessoais com maior
rapidez e menos distrações.
3) Passar um tempo de qualidade 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 online são parte da vida quotidiana,
mas temos de aprender a desconectar um pouco delas para poder
conectar com a realidade circundante.
Pe. Rodrigo Lynce de Faria

A água de Lourdes
11 fev. 22 (ACI).- Sabia que da
gruta de Massabielle, no Santuário de
Lourdes (França), brota água com a
qual foram realizados muitos milagres?
O Santuário localizado na França
descreveu há alguns anos em seu site
tudo o que os peregrinos devem saber 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 disse 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 independente do rio Gave de Pau e é conduzida
através de alguns canais aos reservatórios para alimentar diferentes torneiras e piscinas”.
“Aparentemente, o meio mais frequente 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 elementos 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 aparições 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”.

Gruta de Lourdes / Foto: Flickr de Lawrence OP

Batizados no mundo aumentam
Roma, 17 fev. (ACI).- O número
de batizados no mundo está aumentando proporcionalmente à população, mas o número de padres e bispos
diminuiu, segundo o “anuário estatístico 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 refletem o crescimento da população
mundial. A porcentagem de católicos

no mundo, portanto, permanece a
mesma: 17,7%.
O número de candidatos ao sacerdócio, 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% enquanto na Europa o aumento foi de
0,3%.

Proteção de S. José

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 porque é nosso pai adotivo, um amigo
que cuida de nós e nos ajuda.
Uma das graças que lhe devemos pedir é a graça duma boa
morte.
Ele morreu acompanhado de
Jesus e de Maria e também queremos ter essa mesma sorte.
A morte é o momento decisivo da vida. Dela depende a nossa
felicidade para sempre no Céu ou
também o perigo de nos perdermos eternamente.
Temos de pedir a graça duma
boa morte, morrer na amizade de
Deus para viver com Ele na felici-

dade eterna.
Pedimos a S. José nos ajude a
amar a Jesus na vida de cada dia
e a estar preparados para esse encontro 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 invocado como terror dos demónios.
Ele tem todo o poder para nos defender.
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 serenamente.
C. Ferreira

