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Viseu

Causa da Nossa Alegria
O grande escritor inglês, con-

vertido à fé católica, Chesterton 
conta que ia um dia num auto-
carro num dia frio e triste. As 
pessoas iam todas caladas e ca-
bisbaixas.

Numa das paragens entrou 
uma senhora jovem com um me-
nino muito simpático. Ia falan-
do com o seu menino que sorria 
para ela.

A pouco e pouco as pessoas 
foram começando a falar e a sor-
rir e o ambiente do autocarro 
mudou totalmente .

Assim aconteceu com a huma-
nidade mergulhada na tristeza e 
na escuridão. Ao aparecer na ter-
ra a Virgem Maria e o Seu Filho o 
ambiente do mundo mudou tam-
bém e a humanidade encontrou 
alegria e um sentido para a vida.

Nossa Senhora é invocada 
com o título de causa da nossa 
alegria.

Ela deu-nos Jesus fonte de sal-
vação e alegria para todos nós.

Viver a devoção filial à Virgem 

é encontrar a alegria e a coragem 
para enfrentar as agruras deste 
mundo.

Ela continua a dar-nos Jesus e 
a conduzir-nos até Ele.

Como em Caná de Galileia 
continua a indicar-nos o cami-
nho da alegria: “ Fazei tudo o que 
Jesus vos disser!”

Fazer o que Jesus manda é en-
contrar o segredo da alegria já na 
terra.

 Rússia/Ucrânia: Papa 
consagrou humanidade ao 
Imaculado Coração de Maria 

Cidade do Vaticano, 25 mar  - 
Papa pediu  que a humanidade seja 
preservada da “ameaça nuclear”, du-
rante o Ato de Consagração a que 
presidiu no Vaticano, em ligação a 
Fátima, invocando a paz, particular-
mente na Ucrânia e Rússia.

“Libertai-nos da guerra, preservai 
o mundo da ameaça nuclear”, disse, 
durante o Ato de Consagração ao 
Imaculado Coração de Maria, a que 
presidiu na Basílica de São Pedro, no 
final da tradicional celebração peni-
tencial de Quaresma, diante da ima-
gem de Nossa Senhora de Fátima.

A consagração decorreu, simul-
taneamente, na Cova da Iria, onde 
o cardeal Konrad Krajewski, esmo-
ler pontifício, presidiu à recitação do 
Rosário, na qualidade de enviado do 
Papa.

Uma imagem de Nossa Senhora 
de Fátima foi colocada em destaque, 
na Basílica de São Pedro, para o ato 
de consagração.

Centenas de pessoas acompanha-
ram a celebração, tanto no templo 

como na Praça de São Pedro, onde 
foram colocadas várias cadeiras, jun-
to a ecrãs gigantes.

O presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) e bispo 
de Leiria-Fátima, D José Ornelas, in-
troduziu a oração na Capelinha das 
Aparições.

“Em comunhão com o Santo Pa-
dre Francisco, em Roma, estamos 
reunidos neste lugar onde a Mãe 
do Céu nos convida à conversão, à 
oração pela paz e nos revela o Seu 
Imaculado Coração como refúgio e 
caminho para Deus”, declarou.

“Unidos ao povo ucraniano que 
nestes dias recebe a Imagem Pere-
grina de Nossa Senhora de Fátima, 
e nesta hora sombria da história do 
mundo, deixamo-nos atrair pela luz 
que irradia do Seu Coração Imacu-
lado, e rezamos para que escute a 
nossa oração e nos alcance do Cora-
ção misericordioso do nosso Deus o 
dom da paz e da concórdia entre os 
povos”, acrescentou D. José Ornelas.

OC

Jesus está Vivo
Jesus ressuscitado já não mor-

re mais. Ele está vivo e venceu o 
pecado e a morte.

Ele é o Senhor do Universo.  
Tem tudo em suas mãos.

NEle procuramos a nossa se-
gurança e a nossa alegria.

Nele encontramos o sentido 
para a vida.

Há muitas vozes no mundo 
actual a querer enganar-nos, pro-
metendo a felicidade nas coisas 
materiais.

                Continua...

JMJ - Os Símbolos em Viseu
Durante o  mês de Abril os símbolos das Jornadas da Juventude 

percorreram a diocese de Viseu preparando as jornadas de 2023. 
Acolhidos com entusiasmo em várias localidades sensibilizaram 
para as Jornadas.
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Bom Humor!!

Aula de História:
Professora: - Vamos lá ver, 

Luisinho: o que é que me podes 
dizer sobre a morte de Luís de 
Camões?

Aluno: - Ora, ora... que descanse 
em paz, senhora professora.

Saiba mais em: creditoagricola.pt
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Querem dar-nos uma visão do mun-
do e da vida como se o homem não ti-
vesse alma, ou como se fosse o senhor do 
bem e do mal, esquecendo a lei de Deus.

Exaltam a liberdade humana como se 
fosse o caminho da felicidade e do pro-
gresso.

Ditam leis que não respeitam a vida e 
pretendem justificar todas as aberrações 
do homem.

Nossa Senhora continua a repetir-nos 
como em Fátima: Não ofendam mais a 
Nosso Senhor.

Os pecados dos homens levam à des-
graça, originam as guerras que destroem 
a humanidade e conduzem ao inferno.

É preciso ouvir os avisos do Céu.
É preciso acudir a Ela pela oração hu-

milde e confiada.
O terço é oração muito bela e confor-

tante e obtem de Deus muitos favores e 
graças .

Por Maria vamos a Jesus, aprendemos 
a amá-Lo e a crescer numa vida de ami-
zade com Ele e a encontrar a verdadeira 
alegria.

Ele quer derramar o Seu Espírito so-
bre o mundo para que o renove e encha 
os corações de alegria.

Nossa Senhora ensina-nos a acolher o 
divino Consolador, cultivando uma vida 
de oração ao longo do dia.

A oração abre o nosso coração à gra-
ça de Deus, torna-nos atentos à voz do 
Espírito Santo, ajuda-nos a estar atentos 
às Suas inspirações, a encher-nos da sua 
fortaleza e das suas alegrias.

Os Apóstolos saíram do Cenáculo 
cheios de fortaleza e de júbilo, que os le-
vava a falar de Jesus a todos os que en-
contravam sem temer as perseguições e 
os fracassos.

Com Nossa Senhora aprendemos a  
cultivar a devoção ao Dívino Paráclito, a 
deixar-nos conduzir por Ele, a ter a co-
ragem de espalhar à nossa volta a luz de 
Cristo. 

O mundo está sedento da chuva da 
graça que para germinar o bem em todos 
os ambientes e em todos as nações.

Para que acabem as guerras como as 
da Ucrânia, para que acabe o terrorismo 
e o ódio, para que acabem os abortos que 
ceifam tantas vidas inocentes.

Para que este mundo seja um mundo 
de paz em que Cristo revive no coração 
dos homens.

                                             C. Ferreira

Causa da Nossa Alegria  Malta: Papa encerra viagem com 
mensagem em defesa dos migrantes 

que atravessam o Mediterrâneo

Hal Far, Malta, 03 abr  (Ecclesia) – O 
Papa encerrou  a sua viagem de dois dias a 
Malta com uma mensagem em defesa dos 
migrantes que atravessam o Mediterrâneo, 
rezando pelos que “arriscam a vida no mar 
à procura de esperança”.

“Nestes anos, a experiência do nau-
frágio foi vivida por milhares de homens, 
mulheres e crianças no Mediterrâneo. E, 
infelizmente, revelou-se trágica para mui-
tos deles”, disse, no Centro para Migrantes 
“João XXIII Peace Lab”, em Hal Far.

Francisco aludiu ao naufrágio que acon-
teceu na última noite, na costa da Líbia, com 
apenas quatro sobreviventes e pelo menos 
90 mortos, rezando por todas vítimas.

“Rezemos para sermos salvos de outro 
naufrágio que se consuma ao mesmo tem-
po que acontecem estes factos: é o naufrá-
gio da civilização, que ameaça não só os 
refugiados, mas todos nós”, advertiu.

Num encontro com cerca de 200 pes-
soas acolhidas pela instituição, sobretudo 
da Somália, Eritreia e Sudão, o Papa defen-
deu que é preciso acolher “com humanida-
de” cada ser humano, tratando-o pelo que é 
e não como mais um “número”.

Francisco começou por visitar um dos 
alojamentos do centro, conde cumpri-
mentou os moradores, antes de ouvir as 
intervenções do padre Dionísio Mintoff, 
fundador do ‘Laboratório da Paz’ e dois 
migrantes acolhidos na instituição, Daniel 
Jude Oukeguale, nigeriano, e Siriman Cou-
libaly.

O Papa agradeceu pelos testemunhos 
dos migrantes, “porta-vozes de tantos ir-
mãos e irmãs, obrigados a deixar a pátria 
para procurar um refúgio seguro”, atrás do 
“sonho da liberdade e da democracia”.

“Desde o dia em que fui a Lampedusa 
[primeira viagem do pontificado, em 2013], 
nunca mais vos esqueci. Trago-vos sempre 
no coração e estais sempre presente nas mi-
nhas orações”, confessou.

A intervenção conclusiva da visita a 
Malta evocou o drama de “milhares e mi-
lhares de pessoas” que fogem da violên-
cia e da miséria, como acontece agora na 
Ucrânia, bem como “as histórias de muitos 
outros homens e mulheres que, à procura 
dum lugar seguro, tiveram de deixar a pró-
pria casa e nação na Ásia, na África e nas 
Américas; penso no Rohingya”.

O Papa destacou que esta é uma sepa-
ração que deixa “marcas” e só pode ser su-
perada quando se encontram “pessoas aco-
lhedoras que saibam ouvir, compreender, 
acompanhar”.

Francisco pediu que os centros de aco-
lhimento de refugiados sejam “lugares de 
humanidade”, para que estas pessoas pos-
sam, no futuro, ser “testemunhas e anima-
dores de acolhimento e fraternidade”.

“Vós não sois números, mas pessoas de 
carne e osso, rostos, sonhos por vezes des-
troçados”, insistiu.

 A viagem a Malta teve como mote 
‘Trataram-nos com rara humanidade’, uma 
passagem dos Atos dos Apóstolos relativa 
ao naufrágio do Apóstolo Paulo nesta ilha, 
no ano 60.

Em 2021, quase dois mil migrantes de-
sapareceram ou afogaram-se  

A questão dos refugiados e migrantes, 
tanto no Mediterrâneo como da guerra na 
Ucrânia, foram temas centrais na viagem 
do Papa a Malta, a 36ª visita apostólica do 
seu pontificado.

 OC

Neto inconveniente:
- Avó, podias fechar os olhos?
- Mas porquê, meu netinho?
- Porque a mãe disse que quando a avó fechar 

os olhos, nós vamos ficar ricos...

Como no Cenáculo 
O livro dos Atos dos Apóstolos  con-

ta-nos que os discípulos de Jesus se pre-
pararam para a vinda do Paráclito com 
dez dias de oração com Maria, a mãe de 
Jesus.

Casa da irmã Lucia
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Outeiro

Casal Mundinho 

Contenças de Cima 

Fundões

Casal de Cima

A Família do Sr. António Martins vem por 
este meio agradecer a todos o apoio prestado 
neste momento de profundo pesar pelo fale-
cimento do nosso ente querido.

Faleceu no Hospital de Viseu o Sr. António 
Martins. As nossas sentidas condolências à fa-
mília. Paz à sua alma.

Vieram de Lisboa a Sra. Alice Melo e seu ir-
mão Amadeu, para assistirem aos momentos 
fúnebres de seu cunhado.

Foram para a França passar uns dias com a 
sua família a Sra. Emília Almeida e seu marido 
e a Sra. Lurdes Almeida e seu marido.

Do estrangeiro vieram: o Sr. António José 
Matias e sua família e o Sr. António Manuel 
Silva Almeida.

Após uma queda partiu um pé o Sr. António 
José Martins. 

Desejamos rápidas melhoras.

De França está o Sr. António Sequeira e 
família. De Lisboa- Belmira Ferreira e família, 
Tiago Lopes Santos. De Rio de Mouro - Paulo 
Pais, da Madeira - Luís Miguel Pais Cabral.

Na Alemanha, encontra-se bastante doen-
te o Sr. Alberto Sequeira.

Muitas melhoras e muita força para toda a 
família.

Vieram passar a Páscoa com as suas famí-
lias. Da Suíça, Sr. Jaime Pais Matos. De Espa-
nha, Sr. Célio Pais Matos. Da Alemanha, Sr. 
Fernando Marques e família. De Lisboa, Sr. 
José Manuel Marques e família e o jovem an-
tónio Sequeira Tavares. Do Porto,  Sra. Isabel 
Marques e família.

Esteve internado no Hospital de Viseu o Sr. 
João Afonso Pais. Rápidas melhoras para ele e 
para todos que se encontram doentes.

Faleceu em sua casa a Sra. Fernanda Jesus 
Soares. Que Deus lhe dê eterno descanso.

As nossas condolências a toda a família.

Felizmente pudemos retomar esta bela tra-
dição da Páscoa.

Algumas tiveram receio de abrir as portas. 
Muitos foram os que receberam a visita do 
Senhor Ressuscitado no seu enviado e na Sua 
cruz redentora. 

Não foi possível beijá-la mas em todas as 
casas foi venerada. 

Agradecemos a todos os que colaboraram: 
escuteiros, diácono António Almeida, António 
Martins e a todas as comissões que recebe-
ram o folar para a igreja.

Peditório
Santiago - 370,00 euros
Contenças de Baixo- 365,00 euros
Contenças de Cima- 85,00 euros 
Fundões- 146,00 euros
Cassurrães- 65,00 euros
Outeiro- 25,00 euros
Casal de Cima- 100,00 euros
Aldeia Nova - 70,00 euros
Quintas- 150,00 euros
Casal Mundinho-

Mais uma vez comemoramos a Ressurrei-
ção de Jesus e este ano graças a Deus com a 
visita Pascal.

Do País: Lisete Mo-
rais e família, D. Eva 
Cerol e filho, D. Ida-
lina Martins, Sr. Má-
rio V. Carvalho, Carla 
Sofia Dias e filho, Sr. 
Manuel Dias Pais e es-
posa, D. Celeste Pais 
e marido, Dra. Emília 
Gomes e família.

Hospital: Esteve 
internada no Hospital 
de Viseu D. Lúcia Oli-
veira e D. Elcide Dias 
Cabral.

A todos os nossos 
doentes muitas me-
lhoras.

Falecimento: Faleceu no Hospital de Viseu 
o S. Adão A. Marques.

Os nossos sentimentos à família pela per-
da deste familiar. Descansem em paz.

Faleceu no Hospital de Viseu o Sr. Dr. Hilá-
rio Lopes com 101 anos. Os nossos sentimen-
tos a toda a família pela perda deste familiar.  

Descansem em paz.
As famílias agradecem a todos quanto se 

juntaram a esta dor pelas perdas destes fa-
miliares e os acompanharam até à sua última 
morada.

Do estrangeiro: Márcia A. Marques e fa-
mília, D. Emília Marques, Sr. Mário Martins 
e esposa, Armando Matos e família, filhos e 
noras.

Faleceu nos EUA o Sr. Rui Martins Nunes, 
aos 60 anos depois de já se encontrar doente. 
À sua esposa e filhos os nossos sentimentos 
pela perda deste familiar. Em especial tam-
bém a sua mão e restante família que agra-
dece a todos que se juntaram a esta dor pela 
perda do Rui. Descansa em paz.

Nasceu na Póvoa de Cervães uma menina. 
Liliana, filha do Sr. Constantin e D. Sílvia.

Parabéns aos pais e muitas felicidades 
para a menina.

Na casa de Saúde de S. Mateus em Viseu foi 
operada a um joelho a Sra. Olímpia Martins. Já 
se encontra a recuperar em sua casa.

Também esteve internada no hospital da 
CUF com problemas de coração a Sra. Maria 
José Ribeiro. Já se encontra em casa.

Do Montijo esteve a Sra. Berta Cunha e fi-
lho, de Rio de Mouro estiveram o Sr. Paulo Pais 
e Sr. Mário Pais, esposa e filhos.

Continua adoentado o Sr. António Cunha 
Almeida e o Sr. Manuel Martins. 

Para todos as nosso doentes muitas e rápi-
das melhoras.

De Lisboa: Esteve Paula Bela Almeida. Da 
Amadora: Sr. Alberto Martins Cabral , esposa 
e filha. De Aveiro: Sr. Jorge Manuel Figueire-
do Teixeira, esposa e filho. Do Luxemburgo: 
Veio passar férias com os seus avós, o jovem 
Rodrigo Lopes. De França: Estiveram Sr. Ma-
nuel Cunha Pais  Viegas e esposa, Sr. Fernan-
do Nelson Pinto. De Inglaterra: Sra. Ana Maria 
Martins , marido e filhos. Da Suiça: Sr. Antó-
nio José Silva Pinto. Da Alemanha: Estiveram 
Sr. Armando Almeida Pinto e esposa, Sr. José 
Almeida Pinto.

À Suiça: Foram passar alguns dias com o 
seu filho o Sr. António Almeida Andrade e sua 
esposa.

Hospital de Viseu: Sra. Maria Alice Martins 
Tomás, foi operada ao joelho; Sr. Armando Au-
gusto Silva a uma vista; Sr. Joaquim Figueiredo  
a um rim. No Hospital da CUF: Sr. Luis Morga-
do à tiroide.

Teve um acidente com o carro a Sra. Rosa 
Almeida.

Para todos, as melhoras e rápida recupera-
ção. 

Quintas

SantiagoSantiago de Cassurrães
Visita Pascal

Centro Paroquial
Póvoa de Cervães

AMIGOS DO JORNAL

De Lisboa veio o Sr. Manuel Costa e espo-
sa. De Peniche o Sr. João Pacheco esposa e 
cunhada.

Ao fim de dois anos de pandemia já abri-
mos as portas de nossas casas a Cristo.

Esperamos que isto continue melhor para 
voltarmos à normalidade.

O Sr. José Almeida Henriques encontra-se 
adoentado, tendo recorrido a serviços hospi-
talares. Desejamos uma boa recuperação e 
que Deus o ajude nesta caminhada difícil.

A D. Aurora Ambrósio também recorreu 
ao hospital, mas já se encontra em sua casa.

Ainda se encontra hospitalizado o Sr. José 
Carlos Rodrigues.

Para todos desejos de boas melhoras.

Que Deus pague a todos  com muito mais.

Com 100,00 - José Fernando Rodrigues(Vis) 
Com 25,00 - Luís Morgado (Sant)
Com 20,00 - Alexandre Martins (Mang), 

D.Aurora Pinto (Lx), D.Celeste Costa (C.Mund), 
DrªMaria José Brito (C.B.), José Pinheiro (Lei-
ria), Drª Fátima Cabral(Lx), João Manuel 
Henriques(Cas.C)

Com 15,00 - António Manuel Pais Ribeiro
Com 10,00 - Agostinho Teixeiro (Sant), Nel-

son Fernando Pinto (Sant), António Ferreira 
Gomes(Fund), José Manuel Pedro(Fundões), 
Eng. José António P. Sousa (Fundões), Ber-
nardino Pereira (Fundões), Carlos Pinheiro 
(Fundões), Manuel Martins (Fundões), José 
Barbosa Cunha (Fundões), Domingos Nasci-
mento (Fundões), D.Maria do Céu Castelhano 
(C.B.), Armando Gonçalves(Sant)

Com 5,00 - Alberto Matos, Pedro Matos; 
Àlvaro Martins de Matos, D.Gracinda Albu-
querque, Luís Filipe Lopes, Carlos Alberto 
Nascimento, D.Marilda Pais

Obrigado a todos

Anónimo                                                          500.00 €
DONATIVOS

OUTROS DONATIVOS

Filipe Martins, Santiago de Cassurrães                                             
Anónimo                                                              
Filhos da D. Fernanda Figueiredo                                                                                   
Nelson Cardoso
Carlos Cabral
Anónimo, Abrunhosa do Mato
D. Mabília, Fundões                                           

Chu Chus 
Tangerinas

Laranjas do Algarve
Laranjas

Ovos, Limões
Batatas

Laranjas

Que Deus pague a todos  com muito mais.

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 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.
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Porque devemos esforçar-nos 
por ser amáveis? Em que con-
siste a verdadeira amabilidade?

São perguntas propostas por 
Thomas Lickona no seu livro 
“How to Raise Kind Kids”. Este 
livro é o resultado de toda uma 
vida dedicada pelo autor, espe-
cialista em psicologia na Uni-
versidade do Estado de Nova 
York, à educação do carácter.

A amabilidade não é uma 
simples questão de cortesia, 
mas o fruto de uma decisão de 
querer fazer o bem aos outros e 
do exercício de várias virtudes. 
Como já dizia Aristóteles, “só 
chegamos a ser bons se não nos 
cansarmos de fazer o bem”.

Por isso, os pais devem con-
verter-se em verdadeiros trei-
nadores do carácter dos seus 
filhos, ajudando-os a transfor-
marem certos comportamentos 
bons em verdadeiros hábitos. E 
uma parte importantíssima de 
um treinador é saber fazer isso 
no momento adequado.

Em geral, as pessoas que 
mais recordamos com carinho 
na nossa vida são precisamente 
aquelas que souberam ser amá-
veis connosco num momento 
determinado da nossa vida.

Todos os pais desejam que 

O segredo da amabilidade
os seus filhos sejam felizes e te-
nham êxito na vida. 

Mas, atenção! O êxito será 
vazio se os filhos não tiverem 
um bom carácter e não soube-
rem ser amáveis.

Que factores contribuem 
para o défice de amabilidade na 
sociedade actual?

Lickona afirma, baseando-se 
na experiência do seu país, que 
a crispação política não ajuda 
nada. Parece que já não é possí-
vel no espaço público demons-
trar respeito por aqueles que 
pensam de um modo diferente. 
Os pais devem contrariar esta 
prática generalizada, em pri-
meiro lugar com o seu exemplo.

Outro factor é, segundo ele, a 
mentalidade do “tenho direito a 
tudo”, que diminui o sentido de 
responsabilidade pela felicidade 
e bem-estar dos outros, come-
çando na própria família.

A responsabilidade está in-
timamente conectada com a 
amabilidade pois, na medida 
em que os filhos são amáveis, 
pensam com naturalidade nos 
outros e menos em si mesmos. 
E este é o segredo número um 
para que uma pessoa seja amá-
vel.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Sudário é do tempo da morte 
e ressurreição de Jesus, 

mostra nova técnica

TURIM, 20 abr   Um novo 
método científico, que utilizou 
a datação por raios X de uma 
amostra do Sudário de Turim, 
determinou que a relíquia tem 
cerca de 2 mil anos, tempo que 
corresponde à morte e ressur-
reição de Jesus, conforme indi-
ca a tradição da Igreja.

O estudo “Datação por raios-
-X de uma amostra de linho do 
Sudário de Turim” foi publica-
do em 11 de abril.

Liderado pelo cientista ita-
liano Liberato De Caro, o estu-
do foi acompanhado por uma 
equipe de pesquisadores e em 
colaboração com o professor G. 
Fanti da Universidade de Pá-
dua.

De Caro, do Instituto de 
Cristalografia do Conselho Na-
cional de Pesquisa (Bari, Itália), 
usou um método de "dispersão 
de raios X de grande angular" 
para examinar o envelhecimen-
to natural da celulose em uma 
amostra de tecido de linho do 
Santo Sudário.

Em entrevista ao jornal Na-
tional Catholic Register, do 

grupo EWTN a que perten-
ce  ACI  Digital, De Caro disse 
em 13 de abril que o Sudário é 
"a relíquia mais importante do 
cristianismo" e é por isso que 
ele o pesquisa há 30 anos "usan-
do técnicas de pesquisa na esca-
la dos átomos, principalmente 
através de raios X”.

“Há três anos desenvolvemos 
um novo método para medir o 
envelhecimento natural da ce-
lulose de linho usando raios X 
e depois convertê-lo no tempo 
decorrido desde a fabricação”, 
explicou sobre a técnica usada 
para seu estudo, que começou 
em 2019.

Para o cientista, o Sudário de 
Turim “desafia a ciência” e afir-
ma que “cada nova investigação 
pode esclarecer parte do com-
plexo quebra-cabeça que repre-
senta”.

"Por exemplo, a imagem do 
Santo Sudário ainda não encon-
trou uma explicação definitiva 
por quem a estudou, uma expli-
cação compartilhada por toda a 
comunidade científica", subli-
nhou. (ACI). 

Lisboa, 01 abr– O cardeal portu-
guês D. José Tolentino de Mendonça 
disse esta quinta-feira que o ‘Cami-
nho’, de São Josemaria Escrivá, fun-
dador do Opus Dei, é um livro que 
continua a falar aos leitores, quase 
80 anos depois de ter sido escrito.

Em declarações aos jornalistas, 
na sessão de apresentação da 24ª 
edição da obra, em Portugal, o ar-
quivista e bibliotecário da Santa Sé 
afirmou que esta publicação é um 
livro “clássico” da espiritualidade 
cristã moderna, mantendo atuali-
dade para os leitores contemporâ-
neos, “cristãos ou não”, em diversos 
âmbitos.

“Clássico é aquele livro que ain-
da não nos disse tudo o que tem 
para dizer”, precisou.

O cardeal madeirense elogiou 
o carisma próprio do Opus Dei, 
com “uma espiritualidade muito 
viva, muito marcante”, destacando 
o “grande testemunho” que homens 
e mulheres de vários países dão ao 
“encontrar Cristo na vida profissio-
nal, com uma espiritualidade ligada 
à vida dos leigos, do mundo”

A nova edição foi apresentada na 
Universidade Católica Portuguesa 
(UCP) por D. José Tolentino Men-
donça e pela atriz Sofia Alves, a qual 
disse à Agência ECCLESIA que en-
controu no livro de São Josemaria 
Escrivá ensinamentos e reflexões 
que fazem parte do seu quotidiano 
e ajudam a criar “um caminho mui-
to mais seguro”.

“É um caminho que me leva à 
verdade, à vida, que me leva a Jesus, 
com estes 999 pontos de introspe-
ção”, indicou.

“Quando encontramos a respos-
ta aos nossos anseios, sentimos que 
comunicamos com Deus. E Jose-
maria Escrivá, quando escreveu o 
Caminho, teve em conta a magni-
tude de escrever para o mundo, de 
deixar uma obra, com o seu amor 
universal”, acrescentou Sofia Alves.

 Na sessão que decorreu na sede 
da UCP, em Lisboa, a atriz reconhe-
ceu publicamente a importância da 
fé, na sua vida, falando ainda da vi-
sita do Papa Bento XVI a Portugal 
em 2010.

“A minha fé é algo que me acom-
panha sempre”, disse aos presen-
tes, relatando que o seu primeiro 
contacto com o livro “Caminho”, a 
partir do prólogo, lhe provocou um 
“choque”.

O vigário regional de Portugal 
do Opus Dei, monsenhor José Ra-
fael Espírito Santo, falou à Agência 
ECCLESIA sobre “um livro que in-
terpela todas as pessoas, porque é 
fruto de uma vida experimentada, 
vida de fé”.

 O sacerdote relatou que recebeu 
a obra há 50 anos, como oferta dos 
seus pais, com uma dedicatória: 
“Para que o Caminho te ajude a en-
contrar o teu caminho”.

“E ajudou mesmo”, concluiu.
Maria Cardoso, numerária auxi-

liar do Opus Dei, de 24 anos, des-
tacou, por sua vez, a proposta de 
santificação “no quotidiano”.

“É muito inspirador para qual-
quer jovem”, com reflexões que “aju-
dam a estar em ligação com Deus” 
e a refletir sobre a missão de cada 
um, acrescentou. (Ecclesia)
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«Caminho» de São Josemaria Escrivá, um 
livro que continua a falar aos leitores

O Tempo Pascal
A festa da Páscoa prolonga-se 

por 50 dias, até ao dia de Pente-
costes. 

A igreja convida-nos a viver a 
alegria de Jesus ressuscitado. 

Ele está vivo e bem perto de nós 
nos sacrários das nossas igrejas.

O tempo da Páscoa convida-
-nos a visitá-Lo mais vezes, com o 
desejo de estar com Ele, de Lhe fa-
lar , de Lhe contar as nossas penas 

e alegrias.
Assim estaremos alegres com a 

alegria que só Ele pode dar-nos.
É ocasião de viver melhor a co-

munhão, em que Ele vem até nós, 
entra em nossa casa como com os 
discípulos de Emaús, que O reco-
nheceram ao partir o pão da Euca-
ristia e que voltaram alegres a Je-
rusalém para contar ao discípulos 
do Senhor a sua alegria. 


