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A igreja celebra no dia 8 de 
Setembro a festa da Natividade 
de Nossa Senhora. É a festa dos 
Seus anos e uma ocasião de Lhe 
prestar a nossa homenagem e 
Lhe manifestar o nosso carinho.

Quando a Mãe faz anos os fi-
lhos procuram enchê-la de ale-
grias.

Sabemos o que Lhe dá ale-
gria pelas aparições que se têm 
repetido ao longo dos tempos. 

Em Fátima veio pedir que re-
zássemos o terço todos os dias, 
que nos arrependamos dos 
nossos pecados e que olhemos 
para o Seu Coração Imaculado, 
cheio de amor por nós.

Rezar é falar com Ela como 
os pequeninos falam com a sua 
mãe. Ela gosta que Lhe falemos 
uma e outra vez para não ser-
mos crianças abandonadas e 
perdidas sem saber para onde 
caminham.

Ela está sempre junto de nós, 
preocupa-se connosco, dá-nos 
a Sua mão para não cairmos 
e quando caímos ajuda-nos a 
levantar-nos e leva-nos a Jesus 
para que nos perdoe e nos aco-
lha de novo na Sua amizade.

A vida de oração é viver esta 
presença de Deus ao longo  do 
dia. Temos de a cultivar com 
constância. Vale a pena cultivar 
esta vida de piedade com nossa 
Senhora.

Nela encontramos a nossa 

Honrar Nossa Senhora
força e descobrimos o caminho 
certo para amar a Deus na nos-
sa vida corrente. 

Roupa Limpa
As mães quando vêm os fi-

lhos sujos não viram a cara para 
o lado como as outras pessoas. 
Correm a lavá-los, a vesti-los 
de roupa limpa. Depois pegam 
neles ao colo e cobrem-nos de 
beijos. A verdadeira devoção à 
Virgem leva-nos à penitência, 
ao arrependimento das nossas 
falhas, a acudir ao sacramento 
da confissão, e não só quando 
temos pecados grandes, mas 
uma vez e outra como fazemos 
com a nossa roupa.

Lavamo-la uma e outra vez 
mesmo se não tem nódoas 
grandes.É a melhor forma de 
andar bem arranjados.

Temos de cuidar da nossa 
alma como cuidamos do nosso 
corpo. Ela é ainda mais impor-
tante. No sacramento da confis-
são Jesus perdoa-nos mas dá-
-nos também graça abundante 
para vencer o pecado e lutar-
mos pela santidade. 

O Santo Padre João Paulo II 
dizia que os grandes santos sai-
ram dos confessionários. Hoje 
as pessoas começaram a des-
cuidar este sacramento do per-
dão que é também o sacramen-
to da alegria.

Cont. Pág. 2

Beato João Paulo I
Vaticano, 04 set. O papa Francisco 

beatificou hoje, 4 de setembro, seu an-
tecessor João Paulo I, conhecido como 
“o papa do sorriso”. “Com o sorriso, o 
Papa Luciani conseguiu transmitir a bon-
dade do Senhor. É bela uma Igreja com 
um rosto alegre, um rosto sereno e sor-
ridente, que nunca fecha as portas, que 
não exacerba os corações, que não se la-
menta nem guarda ressentimentos, que 
não está zangada nem impaciente, não se 
apresenta com 
modos rudes, 
nem padece de 
saudades do 
passado”, disse, 
na homilia da 
Missa a que pre-
sidiu na Praça de 
São Pedro.

Albino Lu-
ciani nasceu em 
17 de outubro 
de 1912 na ci-
dade de Canale 
d’Agordo, na Itá-
lia. Foi batizado 
no mesmo dia 
por uma senhora 
chamada Maria 
Fiocco, ante “o 
perigo iminente 
de morte”, diz o 
site da Santa Sé.

O pontificado de João Paulo I come-
çou em 3 de setembro de 1978 e durou 
apenas 33 dias, um dos mais curtos da 
história da Igreja. Ele morreu em 28 de 
setembro de 1978 no Palácio Apostólico 
do Vaticano. João Paulo I foi eleito su-
cessor de S. Paulo VI em 26 de agosto de 
1978.

Seu nome reúne os de seus dois ante-
cessores imediatos. João por causa de S. 
João XXIII, e Paulo por causa de S. Paulo 
VI; como forma de homenagear os dois 
papas que lideraram o Concílio Vaticano 

II, o evento mais importante da Igreja no 
século XX.

Com 22 anos, Luciani foi ordenado sa-
cerdote em 7 de julho de 1935. Depois, 
ele estudou na Pontifícia Universidade 
Gregoriana de Roma, onde defendeu a 
tese A origem da alma humana segundo 
Antonio Rosmini.

Em 15 de dezembro de 1958, o en-
tão papa S. João XXIII nomeou-o bispo 
de Vittorio Veneto, e o consagrou em 27 

de dezembro, na 
Basílica de São 
Pedro.

Em 1º de fe-
vereiro de 1970, 
S. Paulo VI no-
meou Luciani 
patriarca de Ve-
neza. Três anos 
depois, em 5 de 
março de 1973, 
foi criado car-
deal.

Em 28 de 
setembro, ele 
morreu de ata-
que cardíaco no 
Palácio Apostó-
lico do Vatica-
no. Seus restos 
mortais foram 
enterrados nas 
Grutas do Vati-

cano em 4 de outubro de 1978. A causa 
de canonização foi aberta na diocese de 
Belluno-Feltre em 23 de novembro de 
2003 e concluída em 9 de novembro de 
2017 com o decreto de proclamação das 
virtudes heróicas.

Em 13 de outubro de 2021, foi publi-
cado o decreto com o qual o papa Fran-
cisco reconheceu o milagre atribuído à 
intercessão de João Paulo I em favor de 
uma menina da arquidiocese de Buenos 
Aires que estava prestes a morrer de uma 
doença cerebral.

O presidente da República conde-
corou no dia 1 de Agosto, segunda-fei-
ra o Corpo Nacional de Escutas (CNE) 
na cerimónia de abertura do 24.º ACA-
NAC e agradeceu aos escuteiros o ser-
viço que prestam ao país na “formação 
de construtores de Portugal.”

“Eu tinha de o fazer em frente de 18 
mil e 500 escuteiros. Tinha de ser aqui, 
convosco, que tinha de agradecer o 
que Portugal vos deve”, disse Marcelo 
Rebelo de Sousa ao entregar ao chefe 
nacional do CNE, Ivo Faria, as insígnias 
da Ordem da Instrução Pública. 

A condecoração do presidente 
da República marcou a cerimónia de 
abertura do 24.º Acampamento Na-
cional de Escuteiros, que iniciou na 
segunda-feira, dia 1 de Agosto, no Cen-
tro Nacional de Atividade Escutista, em 
Idanha-a-Nova.

“Construtores do Amanhã” é o 
tema do 24.º ACANAC, que reuniu 18 

Acampamento dos Escuteiros
No acampamento nacional Marcelo Rebelo de Sousa entregou ao Lí-

der dos Escuteiros Católicos a ordem da instrução pública
mil e 500 escuteiros de todas as re-
giões do país, assim como represen-
tantes escutistas de 24 países.

Presente na cerimónia de abertu-
ra, a ministra adjunta e dos Assuntos 
Parlamentares, Ana Catarina Men-
des, disse que conta com os escutei-
ros para construir um “mundo mais 
solidário e mais justo” e convocou os 
participantes no ACANAC para organi-
zar e participar na Jornada Mundial da 
Juventude.

“De hoje a um ano, celebramos o 
maior encontro de juventude, a jor-
nada Mundial da Juventude, pela pri-
meira vez em Portugal, que vai ser 
um momento de afirmação da nossa 
juventude. Eu conto com todos os es-
cuteiros para ajudarmos a organizar a 
melhor Jornada Mundial da juventu-
de de sempre”, afirmou Ana Catarina 
Mendes.
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Bom Humor!!
Durante um passeio com o cão:
- Que tipo de cão é?
- Um cão-polícia.
- Olha não parece...
- Está à paisana.

Toca o telefone e o médico reconhece a 
voz de um colega do outro lado da linha:

- Precisamos de mais um parceiro para 
jogar à sueca.

- Já estou a caminho!
Enquanto veste o casaco, a mulher 

pergunta:
- O caso é grave?
- É sim! Tão grave que já tem três médicos 

no local...
Saiba mais em: creditoagricola.pt

O Banco nacional
com pronúncia local 
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Jesus deixou-o como pren-
da da sua ressurreição no do-
mingo de Páscoa. Disse aos 
Apóstolos : “Àqueles a quem 
perdoares os pecados ser-lhes-
-ão perdoados”. Não excluiu 
nenhum pecado. A Igreja sem-
pre tem instido na confissão in-
dividual e proibiu as confissões 
públicas.

Hoje condenam-se as pes-
soas na praça pública, nos 
meios de comunicação. A Igreja 
tem outro meio mais eficaz de 
perdoar as culpas dos homens.

Enganar Nossa Senhora 
Alguns que se dizem cristãos 

promovem festas a Nossa Se-
nhora para fazerem o contrário 
do que Ela pediu. Querem ar-
ranjar dinheiro para se diverti-
rem à sua custa, para gastar em 
copos e bebedeira. 

Honrar Nossa Senhora
E há pessoas que se deixam 

enganar, que os apoiam, sem 
pensar no que fazem Outros 
querem acender uma vela a 
Deus e outra ao diabo. E aca-
bam por acender as duas ao de-
mónio. Ele é o grande inimigo 
dos homens, porque quer a sua 
infelicidade e levá-los ao inferno 
para serem desgraçados com 
ele para sempre. 

Saibamos abrir os olhos e 
ajudar os outros a abri-los tam-
bém. Peçamos a ajuda de Nossa 
Senhora a grande vencedora de 
Satanás, cujo filho Jesus esma-
gou a cabeça da serpente. Com 
a Virgem o demónio não levará 
a melhor. Que saibamos correr 
para Ela como os pequenitos 
correm para a Mãe, quando se 
veêm em perigo.

C. Ferreira

Francisco reconheceu abusos cometidos 
no passado e apelou a caminho de «cura e re-
conciliação»

Iqaluit, Canadá, 30 jul– O Papa encerrou 
esta sexta-feira, no aeroporto de Iqaluit, junto 
ao círculo polar ártico, a sua primeira viagem 
ao Canadá, marcada pelo ‘mea culpa’ de Fran-
cisco, perante representantes indígenas, pelos 
abusos cometidos no passado.

A 37ª viagem internacional do pontifica-
do, apresentada como uma “peregrinação pe-
nitencial” iniciou-se na cidade de Edmonton, 
região ocidental do Canadá, onde foi recebido 
por autoridades dos povos nativos.

Esta primeira etapa foi totalmente dedi-
cada às populações nativas das Primeiras Na-
ções, Métis e Inuítes, evocando as vítimas das 
chamadas “escolas residenciais”, criadas pelo 
governo e confiadas a Igrejas cristãs, incluindo 
a católica.

Em vez dos habituais encontros com as 
autoridades civis e membros do corpo diplo-
mático, a primeira paragem do Papa foi um 
encontro com os sobreviventes do sistema de 
ensino residencial, em Maskwacis.

No dia da festa litúrgica dos avós de Jesus, 
o Papa presidiu à primeira Missa pública, pe-
rante milhares de pessoas, evocando a impor-
tância dos antepassados.

Simbolicamente, a viagem teve uma para-
gem no Lago de Santa Ana, um dos locais mais 
importantes de peregrinação para as comuni-
dades indígenas, na América do Norte, onde 
Francisco condenou os “terríveis efeitos da 
colonização”.

Já no Quebeque, cidade da parte oriental, 
decorreu o encontro com autoridades políti-
cas, em que o pontífice reforçou as críticas às 
“políticas de assimilação e desvinculação” dos 
séculos XIX e XX, manifestando “vergonha e 
pesar” pela participação de muitos cristãos na 
opressão dos povos nativos.

Papa encerrou viagem ao Canadá 
Estima-se que 150 mil crianças indígenas te-

nham sido forçadas a frequentar escolas residen-
ciais, um sistema de orfanato promovido pelo 
Governo, para a “assimilação” cultural destas po-
pulações, entre finais do século XIX e o séc. XX; 
mais de 60% destas escolas foram administradas 
pela Igreja Católica.  

No Santuário de Santa Ana de Beaupré, o 
Papa presidiu a uma Missa pela reconciliação, 
com participação especial de comunidades in-
dígenas, desafiando a Igreja Católica a “sarar as 
feridas do passado”.

A celebração ficou marcada por um momen-
to de protesto, no início da Eucaristia, quando 
dois manifestantes seguraram uma faixa pedindo 
o fim da “doutrina da descoberta”.

As Primeiras Nações são os povos presentes 
no território canadiano antes da chegada dos 
europeus; os Métis (mestiços) nasceram do en-
contro entre indígenas e europeus, tendo uma 
identidade específica, reconhecida oficialmen-
te; os Inuítes são os povos das terras do norte, 
junto ao Ártico, conhecidos habitualmente como 
esquimós.

A viagem encerrou-se com uma audiência 

privada a sobreviventes das escolas residenciais 
e um encontro cultural em Iqualuit, junto ao cír-
culo polar ártico, território dos Inuítes.

“Há pouco, ouvi vários de vós, ex-alunos das 
escolas residenciais: obrigado pelo que tiveram a 
coragem de dizer, partilhando grandes sofrimen-
tos, que não teria imaginado. Isso reavivou em 
mim a indignação e a vergonha que, há meses, 
me acompanham. Maamianaq (perdão)”, disse 
Francisco, no seu discurso final.

A despedida, no aeroporto, contou com cân-
ticos tradicionais indígenas, ao som de tambores, 
como aconteceu ao longo de toda a viagem, na 
presença da governadora-geral do Canadá, Mary 
Simon.

(Ecclesia)
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Outeiro

Contenças de Cima 

Fundões

Santiago de Cassurrães

Casal de Cima

Senhora de Cervães

Povoa de Cervães

Centro Paroquial

Anónimo                                                                        50.00€
Anónimo                                                                       500.00€
D.Irene Borges da Silva                                                  80.00€
Anónimo                                                                       50.00€
Manuel Pais da Costa                                                      80.00€

DONATIVOS

OUTROS DONATIVOS
Carlos Cabral, Casal Mundinho                                          Batatas 

Que Deus pague a todos com muito mais.

DONATIVOS EM DINHEIRO

Contenças de Baixo 

Vieram da Suíça visitar os seus familiares o Sr. José 
Mário Martins Lopes e esposa, também vieram a Sr.ª 
Aida Martins e Marido.

Mordomas; Para colaborar na festa de Nossa Senhora 
são mordomas:

Santiago- Maria José Morgado e Maria José Matos.
Casal de Cima- Madalena Marques
Outeiro- Ana Maria Martins
Cassurães- Ana Paula Pais
Casal Mundinho- Carina Sequeira e Adriana Sequeira
Contenças de Baixo- Nicole Almeida, Andreia Santos 

e Joana Santos
Contenças de Cima- Ana Clara Rodrigues e Ângela 

Santos.

De férias à nossa aldeia vieram: De Vila de Rei - An-
dré Sequeira, esposa e filhos visitar os seus familiares. De 
Lisboa - Paulo Pais, familiares da Srª Maria José Sequeira. 
Da Madeira - Luís Miguel Pais Cabral. De Lisboa esteve D. 
Belmira Ferreira e família.

Na Sé de Viseu celebraram o seu casamento Drª Ana 
Cristina Matias e Edgar Cabral Mendonça. Muitos para-
béns e felicidades.

Foram mamãs de duas meninas Ana Sequeira e a Drª. 
Ana Cabral. Muitas felicidades e saúde para os bebés e 
seus pais.

Tem andando um pouco adoentado o Sr. Tiago Sequei-
ra. Votos de muitas melhoras.

Vieram passas férias na sua terra natal:
De Lisboa: O Sr. António Matos e família; Paula Bela Al-

meida. Da Amadora: Sr. Alberto Lopes, esposa e filhos; Do 
Cacém: Sr. Anibal Matos e família; Do Estoril: Sr. Manuel Al-
meida Pinto esposa e filho e Sr. José Nascimento e esposa; 
Do Porto: Sr.ª Maria Fernanda Costa e marido; De Aveiro: 
Sr. Mário Pais Ferreira e filha; De França: Sr. Manuel Cunha 
Pais Viegas e esposa, Sr. Fernando Nelson Pinto, Sr.ª  Maria 
José Martins e marido, Sr.ª Libânia Pinheiro Lopes e mari-
do, Sr. Armando Lopes e filha;

De Inglaterra: Sr.ª Aida Figueiredo Martins Coelho e fa-
mília, Sr. Luís Manuel Almeida Martins, esposa e filhos, Sr. 
Alvaro Martins;. Da Suíça: Sr. António José Silva Pinto. Sr. 
Hugo Andrade, esposa e filho, Sr.ª Catarina Almeida Mar-
tins e família, Sr. Rafael Martins Tomás e esposa, Sr. Nuno 
Martins Tomás, esposa e filho; Da Suécia: Os jovens João 
Costa e Luís Costa; Do Luxemburgo: Sr.ª Suzana Martins To-
más, marido e filhos, Sr. José Melo Almeida; De Espanha: 
Sr. Jorge Silva; Do Brasil: Sr. Alberto Almeida Ramos, esposa 
e filhos; Da Alemanha: Sr.ª Maria Cristina Almeida Pinto e 
família, Sr. Armando Almeida Pinto, Sr. José Almeida Pinto.

Foi passar alguns dias ao Algarve a senhora Rosária Va-
lério.

Hospital Viseu: Foi operado a uma fístula o jovem Da-
niel Martins Tomás. Desejamos as melhoras e rápida recu-
peração.

Faleceu no hospital S. Teotônio Viseu, com 94 anos, a 
Sr.ª Aurora de Almeida. Faleceu também D.Laurentina Fer-
reira. Sentimentos para as famílias.FESTA DE S. TIAGO

No dia de Santiago as crianças do jardim e da creche 
e os idosos do lar participaram ativamente na tarde re-
creativa.

Festa da Palavra

Festa de S. Tiago

No dia 17 de Julho celebrou-se a festa da Palavra ou 
da Bíblia. Participaram 10 meninos do 4º ano e de outros 
anos de catequese.

No dia 26 de Julho celebrámos a festa do nosso pa-
droeiro. Foram mordomos Mário Rodrigues Pinto, Antó-
nio A. Andrade, Manuela Carvalho, Elvira Cabral, Guilher-
me Morgado e Guilherme Pais.

Mais um ano e entre nós tivemos na nossa aldeia ami-
gos e familiares para matar saudades.

Do País: Sr. Paulo Nuno S. Cardoso e esposa, Carla Sofia 
Marques Dias e filho, Cátia Poliana Marques Rodrigues e 
filha, Lisete M. Morais e família, Sr. Luís Filipe Nunes Martin 
e família, Mário Carvalho e família, D. Celina Alegre e ma-
rido, Nelson Marques Rodrigues, Maria de Lourdes Simões 
Rodrigues, Georgina Pais Ribeiro e marido, Vitor Lopes e 
família, Belmira Dias M. Romão e marido, Luís Rodrigues, 
D. Celina Viegas Cabral e família, D. Lucília Viegas Cabral, 
Sr. Teles Urbano e família, Sr. Manuel Dias Pais e família, 
Celeste Dias P. Correia e família, João Pedro M. Marques e 
família, D.ª Emilia Gomes Albuquerque e família, D.ª Maria 
de Fatima Cabral e marido, D.ra Maria da Encarnação V. Ca-
bral e família, D. Idalina Martins, D. Eva Cerol;

Do Estrangeiro: Manuel Amaral Andrade e filho, Antó-
nio Cabral e esposa, José Manuel Coelho e família, Ângelo 
Miguel Ferreira e família, Márcia Alexandra C. Marques e 
família, Maria Manuela C. Marques e namorado, Armando 
Matos e família, Cristina Cabral Ferreira e família, Alice M. 
Viegas Figueiredo e filhos, Susana M. Viegas e família, Alda 
Costa Sá e marido, Susana V. Teles e família, Familiares de 
Manuela Oliveira, Rui Oliveira, Jorge Oliveira e esposa, Rosa 
Rodrigues Lopes e família, António V. Carvalho e esposa, 
Maria de Fátima Oliveira e família, Filipe Matos e família, 
Gabriel Nunes e esposa, José Matos e família, Maria de 
Lourdes Pais Cabral, filho Miguel e família, Filhas de Nelson 
Rodrigues Santos, Tobias C. Abrantes e namorada, Sílvio 
Marques e família, Ricardo B. Morais, Luís Carlos R. Santos 
e família, Cristina Marisa Cabral e família, Rui Raul Amaral, 
Jovem Rui Pedro Amaral e namorada, Carla Alexandra Pais 
Costa e família, Aurora Pais e família, Carlos Alberto Andra-
de e esposa, Maria de Fátima Martins e marido, Ilda Dias 
Pais e marido, José Nunes Matos.

Hospital: Esteve internado no hospital o menino Antó-
nio Gabriel Matos. Esteve internada a D. Adelaide Lopes. 
Também esteve internado no hospital Valdemar Ferreira. 
A todos os nossos doentes muitas melhoras. Devido a uma 
queda teve que ser operada a D. Lucília V. Cabral, rápidas 
melhoras.

Para França para as vindimas foi Carlos Matos e filho 
António, José António Lemos.

Celebraram na nossa igreja no dia 30 de Julho as bodas 
de prata de casamento a D. Isabel Maria Lopes com o Rui 
Albergaria. Parabéns e muitas felicidades. 

Falecimento: Faleceu no Brasil José Martins Silva, filho 
do Sr. Virgilio Silva filho da nossa terra mas também já fale-
cido no Brasil. Paz à sua alma e descanse em paz para toda 
a família, muita coragem e os nossos sentimentos.

Foram várias pessoas que vieram passar as merecidas 
férias.

Do País: Sr. Mário Pais e família, o Sr. Paulo Pais, o 
Sr. Vitor Martins, Sr.ª Berta Cunha e filho, Sr.ª Gracinda 
Cunha e família.

Do Estrangeiro: Sr. José Silva, Sr. Jorge Almeida e es-
posa, Sr. António Nascimento e família, Sr. António Tomás 
e família.

Está nos serviços continuados em Mangualde o Sr. An-
tónio Cunha Almeida. Continuam adoentados o Sr. Ma-
nuel Martins e esposa. Para todos muitas melhoras.

Do estrangeiro vieram: o Sr. José Ramos e família, Sr. 
Luís Pinto e família, Sr. António José Matias e família, Sr. 
Luís Batista e sua esposa, o Sr. António Pedro Oliveira e 
sua esposa, António Manuel Silva Almeida e família, Sr. 
Luís Almeida Rodrigues e família. Do país vieram: a Sr.ª 
Aurora Dias Pinto e a Sr.ª Anunciação Almeida e família.

A passar férias na nossa terra estiveram: D. Isabel B. 
Silva e família, António Tavares Lopes e esposa, Francisco 
Bloise Almeida e família, D. Carla Santos Lopes e família, 
Paulo Santos Lopes e família, Sérgio Santos Lopes e famí-
lia, D. Anabela Santos Lopes e família, Luis Santos Dias e 
família, António Santos Dias e família,  Fernando T. Lopes 
e esposa, Luís T. Lopes, D. Hélia Amaral e família, D. Rosa 
Amaral Pereira e família, D. Sofia Andrade e família, D. 
Daniela Andrade e marido, D. Anabela Inácio e filha, D. 
Maria do Céu Inácio e família, D. Catarina N. Lopes e famí-
lia, António A. Martins e família, D. Maria José A. Martins 
e família, D. Lurdes Dias e mãe Amélia, D. Patrícia Montei-
ro e família, D. Diana e família, D. Filipa e família, Manuel 
F. Soares e esposa, D. Leonor S. Cruz e  marido, José Cruz 
e família, Mário Jorge Pereira e família,  D. Bela Monteiro 
Rodrigues e família, D. Paula Monteiro Rodrigues e famí-
lia, D. Aline Monteiro Rodrigues e família, Miguel Montei-
ro Rodrigues.

Faleceram D.Isaura Brites e D.Lurdes Pais e também o 
Senhor António José Lopes. Paz às suas almas e as nossas 
condolências para as famílias.

Chegam os nossos imigrantes à nossa aldeia, a visitar 
os seus familiares e amigos.

De França o Sr. Luís Martins Melo e família, Sr.ª Zulmi-
ra dos Santos e marido, Sr.ª Alice Cabral, o jovem Ricardo 
Lopes e sua irmã Sofia Lopes. De Inglaterra Sr. Albertino 
Silva Rodrigues e família, Sr.ª Amélia Ferreira e família, 
Sr.ª Teresa Silva Rodrigues e família, Sr.ª Ana Maria Go-
mes Martins e família, Sr. Jorge Gomes Martins e família, 
Sr. Carlos Gomes e família, Sr. Marco Martins e família, 
Sr.ª Daniela Santos e família, o jovem João Pedro Melo. 
Da Alemanha a Sr.ª Carla Longa e família, Sr. Mauro Gon-
çalves Cabral e família. De Espanha o Sr. Célio Pais Matos 
e família. Da Suíça o Sr. Paulo Nuno e família. De Lisboa 
o Sr. José Manuel Marques e família, Sr. Artur Pais e fa-
mília, Sr.ª Catarina Gonçalves e marido. Do Porto a Sr.ª 
Isabel Marques e família.

Celebrou o seu matrimónio a jovem Joana Loureiro 
com Jaime Almeida, muitas felicidades para o casal. 

Foi operada no hospital de Viseu a Sr.ª Conceição No-
gueirinha Martins e Sr.ª Marilda Pais. As melhoras para 
elas e para todos os que se encontram doentes. 

Faleceu no hospital de Viseu o Sr. João Afonso Pais. 
As nossas condolências a toda a família.

É tempo de férias e de descanso. Os nossos emigrantes 
regressam ao seu país natal visitar as suas famílias. 

Da Suíça esteve a D. Ana Paula Gomes, seu marido e 
filho, D. Paula Rodrigues, seu marido e filhos. Da França, 
o  Sr. Francisco Tavares, sua filha Carla Tavares, seu marido 
e filhos. 

A D. Aurora Cabral Santos teve um acidente de trabalho 
encontra-se em recuperação. As suas melhoras.

A Sr.ª Piedade Costa Henriques encontra-se hospitaliza-
da. As melhoras para ambas.

Santiago

Casal Mundinho

Aldeia Nova
Cassurrães

De França está o senhor António J. Vitória Almeida e 
esposa; De USA, D.Amélia Almeida e marido; Do Brasil Sr. 
António José Gonçalves e esposa.

Aqui estiveram também D.Sandra Martins e marido, 
Sr. Carlos Alberto Martins e família.

Quintas
De Lisboa está o senhor Manuel Costa.

AMIGOS DO JORNAL
Com 100,00€ - D. Maria F. Pereira (Br), D. Arminda 

Silva(Br);
Com 70,00€ - D. Hortense Duarte (Fr);
Com 50,00€ - Virgílio Ramos (Br), D.Irene Borges da 

Silva (USA), João Carlos Morais (Br);
Com 20,00€ - Pedro Dias Oliveira (Esp), D.Arminda 

Pinto (Mang), Manuel Pais da Costa (Lx), Carlos Pinheiro 
(Fr), D.Leonor Costa (Esp), D.Fernanda Costa (Porto)

Com 5,00€ - D.Zélia Pinto.
Obrigado a todos
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Direito a morrer?
«A legalização da eutanásia 

tem o efeito paradoxal de tornar 
os doentes responsáveis pelo seu 
próprio sofrimento. Os outros (en-
fermeiros, médicos, familiares) po-
dem deixar de ver os doentes como 
vítimas da dor causada por uma 
doença. Estando nas mãos da pes-
soa doente pôr fim a tal sofrimento 
com uma simples injeção, se não o 
faz, é porque tomou a decisão de 
viver com a sua própria dor. Logo, a 
responsabilidade é toda dele».

São palavras de Ezequiel Ema-
nuel, oncologista e especialista em 
bioética. Podem parecer palavras 
exageradas, mas não deixam de ser 
reais. 

Basta analisar com calma os es-
tudos realizados em países, como a 
Holanda e a Bélgica, que foram pio-
neiros em aprovar esta lei. Aquilo 
que, no começo, era uma exceção 
para casos contados e com muitas 
garantias, passou a ser uma regra 
em muitos casos considerados 
como “perdidos”.

E o medo que muitas pessoas 
mais velhas ou deficientes têm de 
ir parar ao hospital nesses países 
é tudo menos um medo fictício. 
Além disso, os cuidados paliativos 
nesses países não se desenvolve-
ram como noutros países onde a 

Episcopados católicos da União Euro-
peia lamentam adoção de resolução 

sobre o aborto
Bruxelas, 08 jul– A Co-

missão dos Episcopados Ca-
tólicos da União Europeia 
(COMECE) lamentou hoje 
a adoção de uma resolução 
sobre o “direito ao aborto”, 
pelo Parlamento Europeu, 
falando em “agendas políti-
cas radicais”.

“Lamentamos a aprova-
ção, ontem [07 de julho], 
desta resolução pelo Parla-
mento Europeu, que abre 
caminho a um desvio dos 
direitos humanos univer-
salmente reconhecidos e 
deturpa a tragédia do abor-
to para as mães em dificul-
dades”, indica uma nota 
assinada pelo secretário-
-geral da COMECE, padre 
Manuel Barrios Prieto.

O comunicado pede que 
as instituições comunitárias 
trabalhem “por mais unida-
de entre os europeus”, evi-
tando criar mais “barreiras 
ideológicas e polarização”.

“A promoção de agendas 
políticas radicais põe em 
risco os direitos fundamen-
tais, incluindo a liberdade 
de pensamento, consciên-
cia e religião, a liberdade 
de expressão, o direito de 
reunião e prejudica a coe-
são social”, pode ler-se.

 Devemos apoiar as mães 
grávidas e acompanhá-las 
para superar as suas difi-
culdades em situações pro-
blemáticas. O Parlamento 
Europeu não deve entrar 
numa área, como o aborto, 
que está fora da sua com-
petência, nem interferir 
nos assuntos internos de 
países democráticos na UE 

ou fora da União Europeia”.
Para a COMECE, a prio-

ridade dada à inclusão do 
aborto na Carta dos Direitos 
Fundamentais da a União 
Europeia, no contexto de 
uma eventual revisão dos 
Tratados da UE, pode “com-
prometer seriamente as hi-
póteses de tal processo de 
reforma”, aumentando os 
conflitos entre cidadãos e 
entre os Estados-Membros.

Em junho de 2022, o CO-
MECE divulgou outra de-
claração, tendo em vista a 
discussão do Parlamento 
Europeu sobre o projeto do 
Supremo Tribunal dos Esta-
dos Unidos relativo ao abor-
to.

Seis juízes do Supremo 
Tribunal dos Estados Unidos 
revogaram uma decisão his-
tórica de 1973, denominada 
de “Roe v Wade”, que dava 
à mulher o direito de abor-
tar, devolvendo agora essa 
decisão aos Estados.

A decisão do Supremo 
Tribunal dos Estados Unidos 
foi saudada pela Conferên-
cia dos Bispos Católicos dos 
Estados Unidos (USCCB).

“Durante quase 50 anos, 
os Estados Unidos aplica-
ram uma lei injusta que per-
mitiu a alguns decidir se ou-
tros podem viver ou morrer; 
esta política levou à mor-
te de dezenas de milhões 
de nascituros, gerações às 
quais foi negado o direito 
de nascer”, assinalou uma 
nota do episcopado norte-
-americano.

OC(Ecclesia)

Um grupo de 24 pessoas fo-
ram de visita a Medjugorje, na 
Bosnia e Herzegovina, antiga 
Jugoslávia. Nossa Senhora apa-
receu ali a 6 Jovens: 4 raparigas 
e 2 rapazes. A primeira vez for 
em 24 de junho de 1981, mas 
tem aparecido mais vezes des-
de então. De que lhes falou? - 
De oração. Rezai, rezai, rezai - 
dizia-lhes uma das vezes. Falou 
da necessidade de se conver-
terem. Ali há muitos confessio-
nários e as pessoas procuram 
fazer o que a Virgem pediu. 

Falou também de jejum, re-
comendando-o aos jovens e a 

Medjugorje
toda a gente. O jejum faz bem à 
alma e ao corpo também. Ape-
sar das perseguições do regime 
comunista da ex-Jugoslávia, os 
peregrinos começaram a che-
gar de todas as partes do mun-
do. Vêm ali gentes de todas as 
idades sobretudo jovens casais 
com os seus filhos. O clima que 
ali se vive é de oração e silêncio. 
As aparições ainda não foram 
reconhecidas oficialmente pela 
Santa Sé mas estão aprovadas 
as peregrinações àquele lugar. 
Vale a pena viver a mensagem 
da Virgem que continua a ser 
muito actual.

Morreu Gorbachev
Vaticano, 01 set .O papa Fran-

cisco transmitiu suas condolên-
cias pela morte na terça-feira 
(30) do último líder da União So-
viética, Mikhail Gorbachev, aos 
91 anos.

Num telegrama enviado a 
Irina Gorbachev, filha do ex-
-presidente da URSS, Francis-
co disse estar "espiritualmente 
próximo neste momento de dor 
pela morte de seu honrado pai 
Mikhail". O papa transmitiu suas 
"mais profundas condolências à 
senhora, a todos os familiares e 
àqueles que viam nele um apre-
ciado estadista”.

O papa Francisco recordou 
"com gratidão, o claro compro-
misso com a concórdia e a fra-
ternidade entre os povos”, e o 
compromisso "com o progresso 
do seu país numa época de im-
portantes mudanças".

Francisco ofereceu “orações 
de sufrágio invocando para a sua 
alma, do Deus bom e misericor-
dioso, a paz eterna”.

Gorbachev liderou a URSS de 
1984 a 1991, quando renunciou 
depois de uma tentativa de gol-
pe por comunistas linha-dura que 
se opunham a suas reformas. A 
renúncia marcou o fim da URSS, 
substituída pela Federação Rus-
sa.

Em 1989, durante o governo 
de Gorbachev, o sindicato anti-
-comunista Solidariedade ganhou 
as eleições na Polônia e o Muro 
de Berlim, que separava a parte 
da cidade sob comando de EUA, 
Reino Unido e França, da parte 
controlada pelos soviéticos, caiu.

Os dois eventos marcam o fim 
do comunismo na Europa, para o 
que o papa são João Paulo II con-
tribuiu decisivamente.

Sobre S.João Paulo II, com 
quem se encontrou, Gorbachev 
disse antes de ser elevado aos al-
tares, que “deve ser canonizado. 
Ele era uma personalidade formi-
dável. Um grande humanista, o 
maior, para mim”.

lei da eutanásia não existe.
Atribuir a culpa ao paciente, evi-

dentemente, reduz a motivação dos 
cuidadores para lhes proporcionar 
todos os cuidados necessários. E 
alivia-lhes o sentimento de culpa 
quando se dão conta de que esses 
cuidados são insuficientes.

A mera possibilidade de euta-
násia, defendida muitas vezes por 
pessoas de “boa-fé” como forma 
de evitar o sofrimento dos doentes, 
pode aumentar esse mesmo sofri-
mento. 

Se um idoso doente tem a pos-
sibilidade de pedir a eutanásia, é 
muito provável que comece a con-
siderar-se como um peso para a sua 
família e como um “ato de egoísmo” 
o facto de não pedir uma “solução” 
que evita imensos problemas aos 
seus filhos e netos. E que alivia o 
trabalho de médicos e enfermeiros 
que têm muitos casos “não perdi-
dos” com que se preocupar.

A eutanásia dá luz verde à deses-
perança e ao desamparo, promo-
vendo o pedido da morte como res-
posta para as dificuldades da vida. 
Pouco a pouco, o “direito” a morrer 
transforma-se no “dever” de mor-
rer.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria


