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Viseu

Papa afirma que na Ucrânia se desen-
cadeou «uma violência diabólica», 

regresso do drama de Caim e Abel

Cidade do Vaticano, 
23 jun 2022 (Ecclesia) – 
O Papa afirmou hoje que 
na Ucrânia foi desen-
cadeada uma violência 
que “destrói a vida, uma 
violência luciferina, dia-
bólica”, num encontro 
com os participantes da 
Assembleia Plenária da 
Reunião das Obras para 
a Ajuda às Igrejas Orien-
tais (ROACO). “Por 
favor, continue a manter 
diante dos seus olhos o 
ícone do Bom Samari-
tano: Vocês o fizeram e 
eu sei que continuarão 
a fazê-lo também pelo 
drama causado pelo 
conflito de Tigray, que 
feriu novamente a Etió-
pia e parte da Eritreia, 
e sobretudo à amada e 
martirizada Ucrânia”, 
disse Francisco no seu 
discurso.

No encontro com os 
participantes da As-
sembleia Plenária da 
ROACO, o Papa afirmou 
que na Ucrânia volta-
-se “ao drama de Caim 
e Abel”, um episódio do 

primeiro livro da Bíblia, 
o Génesis, em que Caim 
mata o seu irmão Abel. 
“Foi desencadeada uma 
violência que destrói 
a vida, uma violência 
luciferina, diabólica, à 
qual, nós crentes, so-
mos chamados a reagir 
com o poder da oração, 
com a ajuda concreta da 
caridade, com todos os 
meios cristãos para que 
as armas deem lugar às 
negociações”, desenvol-
veu.

O Papa destacou “al-
gumas luzes de esperan-
ça”, como a assinatura 
do Documento sobre a 
Fraternidade Humana, 
com o grande imã de 
Al-Azhar, Ahmad Al-
-Tayyeb, em Abu Dhabi. 
Neste contexto, disse à 
ROACO que é de espe-
rar “sejam retomadas” as 
negociações para a coor-
denação sobre a Síria e o 
Iraque, iniciado há al-
guns anos, “e que o Líba-
no também seja incluído 
na reflexão conjunta”.

O 10º Encontro Mundial das 
Famílias celebrou-se no Vati-
cano, nas dioceses, paróquias 
e movimentos. ‘O Amor em 
família: vocação e caminho de 
santidade’ foi o tema do EMF 
2022.

No Vaticano estão dois mil 
delegados de Conferências 
Episcopais e de movimentos 
internacionais empenhados na 
Pastoral Familiar. A Conferên-
cia Episcopal Portuguesa tam-

Respeitar a Vida
O mundo ficou pasmado 

com a atitude de Putin ao 
invadir a Ucrânia, pela des-
truição que tem provocado 
e o número de vidas que já 
ceifou.

Todos temos de respeitar a 
vida, a nossa e a dos outros. 
Só Deus é o senhor da vida 
e da morte e ninguém pode 
arrogar-se o direito de a tirar.
Se a invasão da Ucrânia cho-
cou muita gente já a morte 
das crianças no seio da mãe 
deixou de impressionar mes-
mo os que se dizem cristãos.

São milhões de abortos que 
se cometem todos os anos. Há 
políticos que querem pro-
clamar que é um direito das 
mães matar os bebés ainda 
por nascer. 

Na América do Norte o 
direito ao aborto foi aprova-
do há 49 anos pelo supremo 
tribunal dos Estados Unidos 
com uma sentença que ficou a 
valer por lei. 

Agora os juízes do mesmo 
tribunal vieram acabar com 
ela.

Deram uma sentença que 
muitos não esperavam e que 

está a provocar protestos por 
parte de alguns.

Ainda bem que a maior par-
te dos juízes decidiram a favor 
da vida. 

Na concepção começa a 
vida humana. Na concepção, 
quando se unem o óvulo e o 
espermatozóide no útero ma-
terno, começa um novo ser. É 
uma pessoa humana que ali 
começa e vai crescendo junto 
ao coração da mãe, até estar 
em condições de viver fora do 
útero materno.

Cont. Pág. 2

Encontro Mundial das Famílias

Santiago de Cassurrães          Póvoa de Cervães

bém teve uma delegação consti-
tuída por bispos, padres, leigos e 
consagrados.

“A Igreja sente que precisa 
de ver estas famílias a cami-
nhar, serem capazes de viver 
uma missão junto das outras” 
- D. Armando Esteves Domin-
gues (bispo auxiliar do Porto), 
da Comissão Episcopal do Lai-
cado e Família.

Cont. Pág. 2
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Bom Humor!!

Pároco Zeloso:
Um burro morreu  frente de uma Igreja e, como 

uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre 
resolveu reclamar junto do Presiente da Junta.

-Senhor Presidente, está um burro morto à frente 
da Igreja há quase uma semana!

O Presidente, grande adversário político do 
padre,alfinetou:

- Mas, Padre, não é o senhor que tem a obrigação de 
cuidar dos mortos?

- Sim, sou eu! Mas também é minha obrigação 
avisar os familiares!...

Mendigo pensador...
Houve uma altura em que eu, cada vez que voltava 

do trabalho, dava 5 euros a um mendigo. Com o passar 
do tempo, comecei a dar-lhe só 2 euros e, mais tarde, 
apenas 1 euro. Certa vez o mendigo perguntou-me 
porque lhe estava a baixar sucessivamene a esmola. 
Respondi:

- Eu dava-te 5 euros quando era solteiro; depois 
casei, passei para 2 euros; agora que tivemos um filho, 
passei para 1 euro...

O mendigo refletiu e respondeu:
- Hum... engraçado, então quer dizer que você anda 

a sustentar a sua familía com o meu dinheiro
Saiba mais em: creditoagricola.pt
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É um ser que vive da mãe mas é in-
dependente dela. Pode mesmo ter um 
tipo sanguíneo diferente. As mães devem 
sentir um santo orgulho pelas filhos que 
Deus lhes dá e zelar pela vida e desenvol-
vimento dos seus bebés. As boas mães 
começam a rezar pelos seus filhos ainda 
antes de nascerem. 

Hoje com os meios técnicos podem 
saber muitas coisas dos seus bebés ainda 
no ventre. Na cena da visita a Nossa Se-
nhora à Santa Isabel vemos o diálogo de 
dois meninos que ainda não tinham vis-
to a luz do dia. Um tinha já seis meses e 
saltou de alegria ao sentir a presença de 
outro que teria apenas uma ou duas se-
manas.

No seio de Maria o menino que Ela 

tinha concebido há poucos dias fazia 
saltar de alegria a João Baptista. 

Através de Nossa Senhora Jesus san-
tificou Isabel que ficou cheia do Espírito 
Santo e João que ela trazia no seio e que 
nasceu já com a graça de Deus de tal 
modo que a Igreja celebra a festa do seu 
nascimento. 

Hoje outra falta de respeito pela vida 
é a eutanásia que é tema de discussão 
em Portugal e que os nossos deputa-
dos querem que seja liberalizada. Os 
médicos estão para curar as pessoas e 
não para as matar. O Estado não tem 
autoridade para decretar a morte de 
um doente. Tem a obrigação de por à 
sua disposição os meios para se tratar. 
Os cuidados paliativos são uma forma 
de cuidar daqueles que estão sem espe-
rança de recuperar a saúde. Os doentes 
mesmo que tenham chegado a uma fase 
de sofrimento muito grande não têm 
direito de se suicidar ou pedir aos médi-
cos que provoquem a sua morte. Deus 
não falta com a sua ajuda para levar a 
doença, para aceitar o sofrimento e para 
aproveitá-lo para purificação da alma e 
para oferecer pela salvação dos outros.

O sofrimento não é uma coisa inútil. 
Unido ao sofrimento de Cristo tem um 
valor redentor. Ajudemos os doentes, 
cuidando deles com carinho, animan-
do-os a oferecer a Jesus as suas dores e 
avivando a esperança do céu, que é uma 
certeza que nos espera se nos apoiar-
mos em Jesus.

C. Ferreira

Histórias do Encontro

O casal Francisco e Marta, com o filho Juan Antonio, da Colômbia / ACI Prensa

sais”.
“Atualmente, trabalhamos com a 

coordenação arquidiocesana da fa-
mília em Bogotá e conduzimos um 
programa para casais que estão co-
meçando, conduzindo um ciclo de 
acompanhamento de quatro anos 
para jovens casais, que foi precisa-
mente onde tivemos a crise e o que 
vemos é que eles precisam de forma-
ção”, disse Marta.

Dom Marco Antonio Merchán 
Ladino, bispo de Velez, na Colômbia, 
também participou do evento.

Ele contou que foi “nomeado pelo 
episcopado para liderar esta conven-
ção de famílias. Graças a isso estamos 
vivendo esta maravilhosa oportuni-
dade de poder participar deste en-
contro mundial. Veio um grupo de 
nove casais, alguns com seus filhos.”

ACI Prensa

Milhares de famílias de diversos 
países do mundo foram ao Vaticano 
participar da abertura do 10º Encon-
tro Mundial das Famílias.

Entre eles estava a família de Fran-
cisco, Marta e seu filho Juan Antonio, 
da Colômbia. Depois de superar uma 
crise matrimonial, o casal viu qual era 
a sua missão: ajudar outros casais que 
passam pelas mesmas dificuldades.

“Este é o terceiro encontro de fa-
mílias do qual participamos. Depois 
da nossa experiência de crise matri-
monial e depois do nosso reencontro 
e reconciliação no Senhor, sentimos 
o chamamento do Senhor para tra-
balharmos pelas famílias e para nos 
formarmos”, disse Francisco à ACI 
Prensa.

“Como resultado dessa experiên-
cia, sentimos o chamado de nos for-
marmos em matéria de casamento e 
família, por nós mesmos e para nos 
colocarmos a serviço de outros ca-

Respeitar a Vida
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Outeiro

Contenças de Cima 

Fundões

De Lisboa vieram de visita à sua aldeia o Sr. 
Carlos Alberto Ferreira e sua família, a Sra. Ali-
ce Melo e seu irmão Amadeu.

De França vieram: o Sr. José Ramos e sua 
esposa, o Sr. Luís Batista e sua esposa, o Sr. 
Nuno Filipe Rodrigues e sua família, e a Srª. 
Lurdes Almeida e marido

Dos Estados Unidos veio o Sr. António Amé-
rico e esposa.

De Inglaterra veio o  Sr. Carlos Gomes Mar-
tins, esposa e filhos e a Srª. Ana Maria Amaral 
Martins. 

Da Suiça, o Sr. Jaime Pais Matos. De Lisboa 
a jovem Marta Ribeiro e namorado. 

Realizou matrimónio os jovens Cristina 
Coelho com Bruno Monteiro. E em Moimen-
ta do Dão o jovem Simão Almeida com Cátia. 
Muitas felicidades para eles. 

Agradecimento:
Agradecemos ao Sr. António Américo Pais 

que esteve presente entre nós vinde dos Es-
tados Unidos da América a sua generosidade 
pela compra de uma armário para a sacristia 
da capela de Contenças de Cima, que Deus lhe 
retribua em dobro.

Doentes: Foi vitima de doença súbita a Srª. 
Maria Augusta Amaral Martins, a qual teve 
que recorrer ao hospital de Coimbra. Rápidas 
melhoras para ela e para todos os que se en-
contram doentes. 

No dia 16 de Junho, festa do Corpo de Deus foi 
a primeira comunhão de cinco meninos da nossa 
paróquia. 

Muitos parabéns para eles e para os seus pais.

De Sintra vieram o Sr. Paulo Pais e o Sr. Má-
rio Pais e família.

Do Montijo esteve a Srª. Berta Cunha e fi-
lho.

Continuam adoentados os Srs. Manuel 
Martins e esposa.

Também o Sr. António Cunha Almeida
Para todos as melhoras.
Para o Algarve com o seu filho foram o Sr. 

António Rodrigues Almeida e esposa.

Santiago de Cassurrães
Primeira Comunhão

Festa do Padroeiro
No dia 26 de Junho celebrámos a festa do nosso 

padroeiro, S. João Baptista.
Pelas 14:30h da tarde celebrou-se a santa missa. 

Seguiu-se a procissão, abrilhantada pela banda de 
Lobelhe do Mato que tinha cantado à missa. Depois 
da procissão houve concerto no Largos dos Olivais 
com quermesse e comes e bebes. O dia esteve muito 
agradável. 

Foram mordomos: António Martins, António Ângelo 
Ferreira. Sandrina Marques, Deolinda Marques Dias, 
Paulo Marques e Afonso Simões. 

Estão todos de parabéns.

Casal de Cima
O Sr. José Almeida Henriques com várias 

idas ao hospital encontra-se agora nos servi-
ços continuados. Pedimos pelas suas melho-
ras.

A D. Aurora Santos também foi ao hospital 
mas encontra-se melhor.

O Sr. João Henriques também foi socorrido 
no hospital por se sentir mal, encontra-se em 
recuperação em casa.

Desejamos a todos os doentes alivio nos 
seus males e uma boa recuperação.

O casal José Martins e D. Amélio Lopes In-
glês encontram-se os dois nos hospital devido 
uma queda em casa, à qual ela já foi operada. 
Esperamos a sua reabilitação e as melhoras.

Senhora de Cervães
No dia 11 de Setembro vamos celebrar mais 

uma vez a festa de Nossa Senhora de Cervães. Após 
2 anos de pandemia vamos poder celebrar a festa 
como antes. Queremos honrar nossa Senhora, a 
Mãe do Céu. enchê-los de alegrias levando-lhe as 
nossas prendas e a melhor é o nosso coração com 
o desejo de atender aos seus pedidos e nos conver-
termos a Jesus.
São mordomos:

Santiago - Luís Morgado e Joaquim Rodrigues 
da Costa;

Contenças de Baixo - Rogério Sequeira Santos 
e José Eduardo Melo Almeida;

Contenças de Cima - José Manuel Melo Duarte 
e Ricardo Silva;

Fundões - Eng. José António Pinto de Sousa e 
José Miguel Loureiro;

Casal Mundinho - Carlos Martins;
Cassurães - Albertino M. Almeira;
Outeiro - Carlos Abrantes;
Casal de Cima - António Luís Chaves Marques;
Aldeia Nova - Artur Ferreira;

Povoa de Cervães
A nossa aldeia continua a ser visitada mais uma vez 

pelos nossos familiares e amigos.
Do País:

Sr. Laurentino Cabral e família,
D. Maria de Lurdes Ferreira Silva,
Sr. Mário Carvalho e família,
Sr. Anibal V. Morais,
D. Idalina Martins,
D. Lisete Morais e família,
D. Celina Alegre e marido,
D. Emília Gomes Albuquerque e filha,
Sr. Paulo Sena e família, 
Sr. Manuel Dias Pais e esposa, 
Drª. Graça Cabral e marido,
D. Maria de Fátima Cabral
D. Cláudia Cardoso e família,

Do Estrangeiro:
Sr. Ilídio M. Nunes e irmão Mário Nunes
Sr. Luis Carlos Ferreira e namorada,
D. Fátima Sena Cabral,
D. Maria de Lurdes P. Cabral,
Sr. Paulo Miguel Santos,
Sr. Celestino Dias Pais e esposa,
Sr. Carlos Alberto Andrade e esposa,
Jovem Rui Oliveira
Sr. Rolando V. Morais,
Sr. Jorge Oliveira,
Sr. Cláudio Oliveira e família,
Sr. António V. Carvalho e famí-

lia,
Jovem André Filipe P. Cabral,
Jovem Nancy Marques,
De visita aos seus familiares 

foram:
Sr. Aristides M. Viegas e espo-

sa,
D. Vicentina Lopes Dias,
D. Benilde P. Costa.

AMIGOS DO JORNAL
Com 50,00€ - António Américo Pais (USA), Ilídio 

Martins Nunes (USA), José Amaral Viegas (USA);
Com 30,00€ - Laurentino Cabral (Porto);
Com 25,00€ - Alberto Ferreira (Lx), José Loureiro 

(Br);
Com 20,00€ - José Carlos Augusto (Sant), António 

José Martins (Cas.C.), António Sequeira (Fr), D.Lurdes 
Cabral (Suiça), Eng. Carlos Albuquerque (C.B.), José 
A.Loureiro (C.C.);

Com 10,00€ - Fernando Pais (C.Cima), Jaime Pais 
(C.C), Fernando Marques (C,C), José M.M.Martins 
(C.C), Mário Pinto Almeida (C,B.), José Eduardo Almei-
da (CB), José Pires (CB), Drª Rosa Soares (CB), Dinis 
Diogo (CB), David Matos Pais (CB), Pedro Matos (CC);

Com 5,00€ - António Pina, Flórido Almeida, Sandra 
Silva, Arlindo Rodrigues, Jorge Leandro, D.Justa Pais, 
D.Maria Cassilda, José Rodrigues, Aristides Tavares, 
António José Martins, Américo Pina, D.Graça Cabral, 
José Alberto Cunha, Graciano L. Martins, Porfírio Car-
doso, Sérgio Ribeiro, Manuel Carlos Ribeiro, Francisco 
Gomes, António Rui Duarte, D.Lia Coelho, Adelino 
Martins, Abel Alves, Paulo Costa, Luis Almeida, 
Alberto Pereira, D.Ana Amaral, José Alberto Campos, 
Joaquim Jorge Lopes;

Obrigado a todos

Centro Paroquial

Anónima                                                                        10.00€
António Sequeira, França                                            50.00€
Alberto Pereira, Lisboa                                               25.00€
José Loureiro, Brasil                                                     25.00€
José Amaral Viegas                                                      50.00€

DONATIVOS

OUTROS DONATIVOS
Carlos Cabral, Casal Mundinho
Carlos Albuquerque                                             
Alice Sequeira, Santiago                                                             
José Martins, Abrunhosa do Mato                                                                             
Anónimo, Abrunhosa do Mato
Bela Saraiva                                           

Ovos, Batatas 
Alfaces
Alfaces

Laranjas  e Limões
Abóboras, Laranjas, Alface

Alfaces
Que Deus pague a todos com muito mais.

DONATIVOS EM DINHEIRO

Dos Estados Unidos vieram D. Irene Borges 
da Silva e marido e família. E também o se-
nhor José Antonio Borges da Silva e esposa e a 
senhora Fernanda Almeida.

Tem passado mal de saúde D. Helena Costa 
e também o seu marido e o Armindo Brites e 
esposa.

De Espanha: Está a Srª. Leonor Almeida Costa.
De Inglaterra: Srª. Maria de Lurdes Santos Pinto 

e filha e o Sr. José António Matos, esposa e filha.
Dos Estados Unidos,o senhor José Viegas e es-

posa
No hospital da CUF. Viseu: Foi operada a um 

braço a Srª. Maria José Martins Morgado.
No hospital de Viseu: foi operado a uma vista o 

Sr. <Padre Celestino Correia Ferreira. Desejamos as 
melhoras e uma rápida recuperação.

Faleceu no hospital de Viseu, a Srª. Maria Luísa 
Almeida. Sentimentos para toda a família 

Santiago

Contenças de Baixo 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 Med-
jugorje onde se fala de muitas aparições de Nossa 
Senhora. Para mais informações dirigir-se ao pá-
roco.



O verão é um tempo que temos de aproveitar bem. É bom ter uns dias de férias que sir-
vam para descansar o corpo e recuperar forças na alma. Quem não pode ter férias, pode ar-
ranjar outros meios para 
descansar e renovar a sua 
vida.

As praias, as modas 
podem ser ocasião de 
muitos desvarios.  O nos-
so corpo merece respeito. 
Por isso devemos vestir 
dignamente e não ir atrás 
dos outros. Não descui-
dar a missa de cada do-
mingo e ajudar as crian-
ças para que não faltem.
Todas as estações do ano 
devemos aproveitá-las e 
encaminhar bem a nossa 
vida.

O verão pode ser ocasião de contemplar com mais frequência as belezas da criação e 
louvar o artista que as formou.

Pode ser ocasião de ajudar mais os que estão à nossa volta e também os que vêm visitar 
a nossa terra.

FAMÍLIA PAROQUIAL

A Conferência dos Bispos 
Católicos dos Estados Unidos 
(USCCB) celebrou este 24 de 
junho como um “dia históri-
co” pela anulação da decisão 
da Suprema Corte no caso 
Roe x Wade, que abriu as por-
tas para o aborto legal nos Es-
tados Unidos em 1973. Para a 
entidade, é hora de “construir 
um EUA pós-Roe”.

Num comunicado, dom 
José Gomez, arcebispo de 
Los Angeles e presidente da 
USCCB, e dom William Lori, 
arcebispo de Baltimore e pre-
sidente do Comitê de Ativi-
dades Pró-Vida da USCCB, 
disseram que “este é um dia 
histórico na vida do nosso 
país, que mexe com os nossos 
pensamentos, emoções e ora-
ções”.

“Por quase cinquenta anos, 
os EUA impuseram uma lei 
injusta que permitiu a alguns 
decidir se outros podem vi-
ver ou morrer; esta política 
resultou na morte de dezenas 
de milhões de crianças não 
nascidas, gerações às quais 
foi negado até mesmo o di-
reito de nascer”, disseram os 
bispos.

A Suprema Corte dos Esta-
dos Unidos anulou hoje, por 

Conferência dos bispos dos EUA ce-
lebra “dia histórico”

seis votos a três, a sentença do 
caso Roe x Wade, defendendo 
que a Constituição dos Estados 
Unidos “não faz referência ao 
aborto” e “tal direito não está 
protegido implicitamente por 
nenhuma disposição constitu-
cional”.

Com a decisão da Suprema 
Corte, a legalidade do aborto 
dependerá da legislação de cada 
Estado do país.

Após a decisão, o aborto já é 
completamente ilegal em 14 es-
tados. Em outros três Estados, 
entram em vigor proibições de 
realizar o aborto a partir do 
momento em que é detectado o 
batimento cardíaco do bebé no 
ventre.

A USCCB  disse que “os Es-
tados Unidos foram fundados 
sobre a verdade de que todos os 
homens e mulheres são criados 
iguais, com os direitos dados 
por Deus à vida, à liberdade e à 
busca da felicidade”.

“Esta verdade foi gravemen-
te negada pela decisão Roe x 
Wade da Suprema Corte dos 
Estados Unidos, que legalizou 
e normalizou a retirada de vi-
das humanas inocentes. Damos 
graças a Deus hoje que a Cor-
te tenha revogado esta decisão 
agora”.

Nos dias de hoje, a sociedade oferece en-
tretenimento sem interrupções. Basta pen-
sar nas plataformas digitais e na quantidade 
enorme de conteúdos que temos disponíveis 
a qualquer hora do dia.

No entanto, não parece que isso nos te-
nha feito mais felizes. 

Há uma sensação de vazio em muitas 
pessoas, e não é por falta de entretenimento: 
parece que é por excesso.

O mundo digital está a transformar tudo 
à nossa volta e, se não estivermos atentos, 
também pode transformar cada um de nós 
a partir de dentro.

Penso que um caminho (não o único, 
nem o mais importante) para pôr remédio a 
esta situação está relacionado com a revalo-
rização da literatura e da poesia.

A literatura, se o é de verdade, é sempre 
um convite a parar e a contemplar a vida 
com olhos novos. Neste ambiente que nos 
circunda, penso que não é exagerado dizer 
que a palavra escrita, a poesia simples, pos-
sui maravilhosas propriedades terapêuticas.

É um verdadeiro remédio sem data de 
caducidade.

As palavras ajudam-nos a viver melhor, 
de um modo mais sereno, a procurar enten-
der a condição humana e as suas diversas 
contradições existenciais. A literatura trans-
forma a partir de dentro o ser do leitor.

Como alguém dizia, muitas vezes “é a pa-
lavra que nos faz ver, não os olhos”. Quando 
alguém nos explica o sentido de uma obra 
de arte, conseguimos vê-la com olhos novos. 
Antes era possível olhar para a obra de arte, 
agora conseguimos contemplá-la.

A contemplação da beleza faz-nos me-
lhores. Se não, não é beleza.

A nossa vida é semelhante a uma obra 
de arte, e a boa literatura ajuda-nos a con-
templá-la de um modo novo. A descobrir 
facetas que nos estavam ocultas pelo traba-
lho rotineiro do dia a dia e pela procura de 
entretenimento fácil no mundo digital.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Palavras que nos ajudam a viver melhor

Aproveitar o Verão

A Suprema Corte anu-
lou hoje a decisão Roe x 
Wade, que liberou o abor-
to nos EUA em 1973. A 
decisão derrub a não só 
Roex Wade, ma também o 
caso Casey x Planned Pa-
renthood, uma decisão de 
1992 que confirmou Roe. 
"O aborto apresenta uma 
profunda questão moral. A 
Constituição não proíbe os 
cidadãos de cada Estado de 
regulamentar ou proibir o 
aborto. Roe e Casey se ar-
rogaram essa autoridade", 
afirma o parecer. "Agora 
anulamos essas decisões e 
devolvemos essa autoridade 
ao povo e seus representan-
tes eleitos."

A decisão não proíbe 
ou criminaliza o aborto, 
nem reconhece o direito 
constitucional à vida do 
nascituro. Mas varre bar-
reiras arraigadas, criadas 
e rigorosamente aplicadas 
pela Justiça americana, que 

impediu por décadas que 
Estados de restringir ou 
proibir fortemente o assas-
sinato de crianças ainda 
não nascidas no útero.

A decisão inaugura uma 
nova era da política de 
aborto nos EUA, com o 
campo de batalha agora 
mudando para as legislatu-
ras estaduais. 

Esses órgãos democrati-
camente eleitos agora são 
livres para debater e regular 
o aborto como bem enten-
derem, como aconteceu ao 
longo da história americana 
antes que a Suprema Corte 
federalizasse a questão.

Ao mesmo tempo, a de-
cisão marca um momento 
decisivo para a Igreja Ca-
tólica e o movimento pró-
-vida mais amplo nos Es-
tados Unidos, que buscou 
meticulosamente a reversão 
de Roe desde que a decisão 
foi dada em 19 de janeiro 
de 1973.

Suprema Corte dos EUA derruba as de-
cisões que permitiram aborto no paísLegalização da Eutanásia e do Suicídio as-

sistido
1. A Conferência Episcopal Portuguesa 

reafirma a sua oposição à legalização da eu-
tanásia e do suicídio assistido e distancia-se 
de iniciativas legislativas que insistem na sua 
aprovação, nomeadamente os projetos de 
lei votados  na Assembleia da República.

2. Quando o mandamento de Deus diz 
“não matarás”, todos nós ficamos protegi-
dos. Quando a lei dos homens permite ao 

Estado – às vezes e em certos casos – tirar a 
vida, todos nós ficamos expostos. A dignida-
de humana, que deve ser garantida sempre 
e também no fim da vida, não passa pelo di-
reito a pedir a morte mas pela garantia de 
todos os cuidados para evitar o sofrimento, 
como indicam os códigos deontológicos dos 
profissionais de saúde 


