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Morreu o Papa Emérito Bento XVI. 
Ouvimos os elogios vindos de muitas per-
sonalidades da Igreja e do mundo.

Um dos cartazes que apareceu no 
seu funeral foi o de “Santo Súbito“, pe-
dindo que seja declarado santo muito em 
breve. Foi um Papa sábio e santo, como 
teólogo foi muito profundo e ao mes-
mo tempo muito simples na exposição 
da doutrina, acessível às pessoas mais 
humildes. Temos de agradecer a Deus a 
longa série de Papas nos últimos tempos 
que brilharam pela sua santidade e pela 
sua sabedoria. Quando morreu o Papa 
Pio VI exilado em França pelos revolu-
cionários franceses os jornais escreviam 
“Pio VI e último”, declarando a morte ao 

papado. Enganaram-se, a seguir vem Pio 
VII que teve um papel importante no con-
gresso de Viena que reorganizou a vida na 
Europa. A voz do Papa fez-se ouvir através 
do seu secretário o Cardeal Gonzalvi.

Depois seguiram-se outros papas notá-
veis: Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Pio X. 
O prestigio dos Papas foi crescendo apesar 
dos ataques dos inimigos da Igreja.

Os papas do século XX 
Foram papas extraordinários: S. Pio X 

que renovou a Igreja sobretudo na cate-
quese, na vida sacerdotal, o que combateu 
a heresia do modernismo que ameaçava 
destruí-la. Veio Pio XI o Papa da Ação Cató-
lica e dos movimentos de leigos.

(Chamada para Rede Fixa Nacional)
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Cidade do Vaticano, 31 dez– Joseph 
Aloisius Ratzinger, o Papa Bento XVI, que 
faleceu, aos 95 anos, nasceu em Marktl 
am Inn (Alemanha), no dia 16 de abril de 
1927, e passou a sua infância e adolescên-
cia em Traunstein, perto da Áustria.

Nos últimos meses da II Guerra Mun-
dial (1939-1945), foi arrolado nos serviços 
auxiliares antiaéreos pelo regime nazi.

Juntamente com o seu irmão Georg, 
foi ordenado padre a 29 de junho de 1951; 
dois anos depois, doutorou-se em teologia 
com a tese ‘Povo e Casa de Deus na doutri-
na da Igreja de Santo Agostinho’. De 1962 
a 1965, participou no Concílio Vaticano II 
como ‘perito’, após ter chegado a Roma 
como consultor teológico do cardeal Jose-
ph Frings, arcebispo de Colónia.

Em 25 de março de 1977, o Papa Pau-
lo VI nomeou-o arcebispo de Munique e 
Frisinga; a 28 de maio seguinte, recebeu 
a sagração episcopal e escolheu como 
lema episcopal ‘Colaborador da verdade’. 
O mesmo Paulo VI criou-o cardeal, no con-
sistório de 27 de junho de 1977.

Em 1978, participou no Conclave, ce-
lebrado de 25 a 26 de agosto, que elegeu 
João Paulo I; este nomeou-o seu enviado 

Bento XVI 
especial ao III Congresso Mariológico In-
ternacional que teve lugar em Guiaquil 
(Equador) de 16 a 24 de setembro; no mês 
de outubro desse mesmo ano, participou 
também no Conclave que elegeu João Pau-
lo II.

O Papa polaco nomeou o cardeal Rat-
zinger como prefeito da Congregação para 
a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia 
Comissão Bíblica e da Comissão Teológi-
ca Internacional, em 25 de novembro de 
1981.

No dia 19 de abril de 2005 foi eleito 
como o 265.º Papa, sucedendo a João Pau-
lo II.

No seu primeiro discurso como Papa, 
Bento XVI definiu-se como “um simples e 
humilde trabalhador na vinha do Senhor”, 
pedindo orações aos fiéis.

O Papa alemão realizou 24 viagens ao 
estrangeiro, incluindo uma visita a Portu-
gal, entre 11 e 14 de maio de 2010, com 
passagens por Lisboa, Fátima e Porto; as-
sinou três encíclicas e presidiu a três Jor-
nadas Mundiais da Juventude, para além 
de ter convocado cinco Sínodos de Bispos, 
um Ano Paulino, um Ano Sacerdotal e um 
Ano da Fé.

A Assembleia da República retomou 
hoje o processo legislativo que prevê a le-
galização da eutanásia e do suicídio assis-
tido. Ao acontecer num momento da nos-
sa história particularmente preocupante, 
num contexto de guerra, de recessão so-
cioeconómica e de sinais de um Serviço 
Nacional de Saúde em grande fragilidade, 
a insistência legislativa motiva-nos a, de-
mocraticamente, salientar o seguinte:

1. Com tristeza recebemos a notícia da 
aprovação parlamentar, em sede de co-
missão, da legalização da eutanásia e do 
suicídio assistido. Embora não esteja con-
cluído todo o processo legislativo e perma-
neça alguma esperança de que o diploma 
aprovado possa ainda ser alterado, quere-
mos afirmar que, com esta legalização, é 
quebrado o princípio ético fundamental 
que se traduz na proibição de provocar in-
tencionalmente a morte.

2. O diploma agora aprovado não ga-
rante, como os anteriores também não 
garantiam, o justo equilíbrio entre a pro-
teção da vida e o respeito pela autonomia 
do doente, ao legalizar a eutanásia e o 
suicídio assistido para além das situações 
de doença terminal. Derrubando esta bar-
reira, é expectável que se caminhe no sen-
tido do alargamento das situações em que 
se pode pedir a morte assistida, com um 
verdadeiro impacto social.

3. Ao apresentar a morte provocada 
como resposta e solução para as pessoas 
que sofrem devido a doenças, em fase ter-

minal ou não, ou ainda devido a deficiências 
graves, o Estado e os serviços de saúde vei-
culam uma perigosa mensagem a estas pes-
soas que, em situação de desespero, podem 
ser levadas a desistir de viver. Pelo contrário, 
entendemos que os cuidados paliativos, aos 
quais muitos portugueses ainda não têm 
acesso, são fundamentais nesta etapa da 
vida e decisivos para combater e aliviar o 
sofrimento. É de lamentar que, numa altura 
em que as carências do sistema de saúde es-
tão muito longe de ser superadas, possamos 
correr o risco de apresentar a proposta de re-
curso à eutanásia como solução mais rápida 
e menos onerosa.

4. A resposta de uma sociedade adulta e 
esclarecida ao sofrimento, à dor e ao deses-
pero não é abandonar quem sofre e aqueles 
que os acompanham, mas confortar, cuidar e 
amar para restaurar a esperança e dignificar 
a vida humana até ao seu fim natural. A euta-
násia e o suicídio assistido constituem graves 
ameaças para a humanidade.

5. Porque a defesa da vida não se limita 
aos planos legislativo e jurídico, apelamos a 
que as famílias e os profissionais de saúde, a 
quem deve ser sempre garantida a objeção 
de consciência, rejeitem as possibilidades 
abertas pela legalização da eutanásia e do 
suicídio assistido e nunca deixem de teste-
munhar que a vida humana é sempre um 
dom precioso, em todas as suas fases, desde 
a conceção até à morte, que nunca deve ser 
intencionalmente provocada.

Asti, Itália, 20 nov– O Papa Francisco 
presidiu à Missa na catedral de Asti, terra 
natal dos pais, para “reencontrar o sabor 
das raízes”, onde desafiou os cristãos ao 
“‘sim’ da oração e do serviço”.

“Daqui, destas terras, emigrou o meu 
pai para a Argentina; e vim a estas terras, 
preciosas pelos bons produtos do solo e 
sobretudo pela genuíno trabalho da gen-
te, para reencontrar o sabor das raízes”, 
afirmou o Papa no início da homilia. 

Diante de diagnósticos do que está 
errado “na sociedade, no mundo, até na 
Igreja”, o Papa dis-
se que há quem 
ponha as “mãos 
na massa” como 
Deus “pregado no 
madeiro” e outros 
que ficam “a olhar 
com as mãos nos 
bolsos”

“Vemos as cri-
ses de hoje, o de-
clínio da fé, a falta 
de participação… 
E que fazemos? 
Limitamo-nos a 
fazer teorias, a 
criticar, ou arrega-
çamos as mangas, 

Francisco visitou a terra natal dos pais  
comprometemo-nos na vida, passamos do 
«se» das desculpas ao «sim» da oração e 
do serviço?”, questionou o Papa, no fim da 
homilia, na catedral da Asti,

Francisco chegou este sábado à locali-
dade de Portacomaro, no norte de Itália, 
para visitar a prima Carla Rebezzana que 
celebrou recentemente 90 anos, e, de tar-
de, visitou a casa de repouso da localidade 
e depois encontrou-se com outros paren-
tes na localidade de Tigliole, onde reside 

outra prima, Delia Gai.
PR(Ecclesia)
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Reis Magos pragmáticos
-Queridos Reis Magos:
-Serei breve: preciso de dinheiro e de emagrecer.
Resposta dos Reis Magos:
- Olá, obrigado por seres breve, nós também o 

seremos: trabalha e não comas tanto....

Quero ser o Pai Natal
A professora pergunta ao Joãozinho o que ele 

quer ser quando for grande. O menino responde:
- Quero ser o Pai Natal!
Espantada, pergunta a professora:
- O Pai Natal?! Então mas porquê?
Explica o Joãozinho:
- Ora! Ao menos assim só trabalhava uma vez por 

ano... 

O Amor ao Papa
Sucedeu-lhe S.João XXIII, o Papa do 

concílio Vaticano II que tanto contribuiu 
para a renovação da Igreja de Cristo. O 
Paulo VI foi o continuador do Concílio e 
da obra do seu antecessor. Depois dele foi 
eleito o Beato João Paulo I, que foi papa 
apenas 33 dias, mas que abriu novos ru-
mos à Igreja. Foi chamado Papa do sorriso 
e as multidões começaram a afluir à Praça 
de S.Pedro. Veio depois a grande figura de 
S.João Paulo II, que com as suas viagens 
levou Cristo a todas as partes do mun-
do, que promoveu as jornadas mundiais 
da juventude, que atraíram multidões de 
jovens para se reunirem com o Papa. Foi 
canonizado pouco depois da sua morte e 
continua a brilhar para toda a Igreja.

Os últimos Papas
Bento XVI foi eleito em 2005 para o lu-

gar de S. João Paulo II de quem tinha sido 
colaborador durante 25 anos. Era um teó-
logo muito sábio que se dizia um humilde 
servidor da vinha do Senhor. Visitou Fátima 
em 2010 e foi recebido com muito carinho 
pelos portugueses. Em  2013 renunciou ao 
pontificado porque sentia a falta de forças. 
Viveu retirado no Vaticano no mosteiro 
Mater Ecclesiae dedicado à oração e ao 
estudo. Em 2013 foi eleito o Papa Francis-
co, de nacionalidade argentina, que tem 
continuado as tarefas de S. João Paulo II e 
de Bento XVI. A sua palavra é escutada por 
cristãos e não cristãos. Tem-se preocupado 
sobretudo com os mais pobres. Temos de 
dar graças a Deus pelos Papas extraordiná-
rios que tem dado à Sua Igreja. Temos de 
rezar para que todos os Homens escutem 
os seus ensinamentos.

C. Ferreira

Bento XVI 
Bento XVI assinou três encíclicas e pre-

sidiu a três Jornadas Mundiais da Juven-
tude, para além de ter convocado cinco 
Sínodos de Bispos, um Ano Paulino, um 
Ano Sacerdotal e um Ano da Fé.

Entre os temas centrais do pontifica-
do estiveram as críticas ao relativismo e 
ao secularismo da sociedade ocidental, a 
preocupação com as questões bioéticas 
– aborto, eutanásia, investigação em em-
briões – e da família, para além da crise 
financeira e das questões ecológicas.

Face à crise provocada pelos casos de 
abusos sexuais cometidos por membros 
do clero ou em instituições católicas de 

vários países, Bento XVI encontrou-se com 
vítimas em várias viagens, demitiu bispos e 
reformou a legislação da Igreja, neste cam-
po.

A 11 de fevereiro de 2013, Dia Mundial 
do Doente e memória litúrgica de Nossa Se-
nhora de Lourdes, anunciou a renúncia ao 
pontificado.

“Bem consciente da gravidade deste 
ato, com plena liberdade, declaro que re-
nuncio ao ministério de bispo de Roma, su-
cessor de São Pedro, que me foi confiado 
pela mão dos cardeais em 19 de abril de 
2005, pelo que, a partir de 28 de fevereiro 
de 2013, às 20h00, a sede de Roma, a sede 

de São Pedro, fi-
cará vacante e 
deverá ser convo-
cado, por aqueles 
a quem tal com-
pete, o Conclave 
para a eleição 
do novo Sumo 
Pontífice”, decla-
rou Bento XVI.

O último caso 
de renúncia ao 
pontificado tinha 
sido o do Papa 
Gregório XII, em 
1415.

OC (Eclesia)
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Em fevereiro de 2021, foi 
criado um grupo de especia-
listas da Comissão Europeia 
com o objetivo de encontrar 
uma definição de “educação 
de qualidade”.

A Comissão Europeia re-
conhecia assim que, neste 
momento da História, care-
ce de uma definição satisfa-
tória de educar bem. Talvez 
seja esta a razão pela qual é 
tão difícil alcançar consen-
sos neste tema tão impor-
tante.

Para superar esta difi-
culdade, muitas pessoas 
empenham-se em procurar 
um terreno ideologicamen-
te neutro (esse terreno não 
existe) sobre o qual basear 
de um modo não polémico 
a ação educativa.

Como diz Gregorio Luri, 
muitos pensam que en-
contraram esse terreno na 
tecnologia e na inovação. 
Quando duvidamos sobre 
aquilo que é o bem, subs-
tituímos este conceito pelo 
de novo, que se converte 
num verdadeiro valor. Se 
algo é apresentado como 
inovador já não necessita 
de justificar a sua pertinên-
cia porque é, por definição, 
melhor que o anterior. 

Será que na educação de-

Educação de qualidade
vemos sempre inovar para 
obter melhores resultados? 
Segundo Luri, isso seria ver-
dade se não existissem per-
manências antropológicas.

Mas essas permanências 
ficam obscurecidas quando 
olhamos só para o futuro e 
nos esquecemos de olhar 
para trás e aprender com 
aqueles que nos precede-
ram. Isto chama-se forma-
ção humanista, que para 
muitos é perda de tempo, 
de eficácia e de inovação.

É verdade que Aristóte-
les não conseguiria enten-
der a tecnologia atual, mas 
também é verdade que se 
questionou sobre o sentido 
da vida e a necessidade de 
uma boa educação, aspetos 
que continuam a ser pro-
fundamente atuais. Aquele 
homem que viveu há tantos 
anos é igual a nós e tem para 
nos dizer coisas que nos são 
úteis e práticas. 

Não é possível educar 
bem (é diferente de instruir) 
a partir do relativismo e da 
falta de sentido. E isto é as-
sim porque, como também 
disse o nosso autor antigo, 
«não há vento favorável 
para os barcos que desco-
nhecem o seu destino».

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Igreja da Terra Natal de Bento XVI
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Outeiro
Do estrangeiro vieram: o Sr. Luís Almeida Ro-

drigues e família, o Sr. André Almeida Rodrigues 
e família, o  Sr. António José Matias e família e o  
Sr. António Manuel Silva Almeida e família. De-
sejamos para todos um bom ano com saúde paz 
e amor.  

Contenças de Cima 
Vieram passar o Natal com o seus familiares 

e amigos: De França, Sr. Luís Martins de Melo 
e família e o jovem André Melo. Da Suíça, Sr. 
Paulo Nunes e família, Sr. Jaime Pais Matos. De 
Espanha, Sr. Célio Pais Matos. Da Alemanha, Sr. 
Fernando Marques e família. De Lisboa, Sra. Ca-
tarina Gonçalves Cabral e marido, o jovem Antó-
nio Sequeira Tavares e Sr. Artur Pais e esposa. Do 
Porto, Sra. Isabel Marques e família.

Foi operado na casa de saúde o jovem João 
Tiago Almeida Duarte e no Hospital de Viseu a 
Sra. Rosa Abrantes para eles e todos os que se 
encontram doentes rápidas melhoras.

Agradecimento: 
O Sr. António Américo Pais mandou restau-

rar todas as portas exteriores da capela de S. 
Salvador suportando todas as despesas. Muito 
obrigada pela sua generosidade e que Deus lhe 
retribua em dobro.  

Do País: D. Lisete Morais e família, Carla Sofia 
Dias e filho, D. Celina Alegre e marido, D. Celeste 
Pais C. e marido, Sr. Mário Carvalho e família, fami-
liares de Vitória Santos, Sr. Manuel Pais e esposa, 
D. Regina Pais.

Foi passar o Natal com os seus familiares o Sr. 
António Nunes Martins e esposa.

Hospital - Esteve no hospital da Luz em Coim-
bra para ser submetido a uma intervenção cirúrgi-
ca o Sr. Mário Almeida.

Têm passado mal de saúde o Sr. Valdemar Fer-
reira, D. Eva Rodrigues Mateus. As melhoras da 
D. Lúcia Silva Oliveira, D. Lurdes Santos, D. Elcida 
Cabral, D. Piedade Coelho, Sr. Carlos Capelo, para 
todos os nossos doentes muitas melhoras.

Do Estrangeiro: D. Maria de Fátima e marido, 
Sr. Armando Matos e família, Sr. Rui Pacheco Ama-
ral, D. Cristina Ferreira Amaral e família, Sr. Angelo 
Miguel Ferreira e família, jovem Luís Carlos Fer-
reira, Sr. Paulo Miguel Santos, jovem Ricardo B. 
Morais, D. Cristina Marisa e família, Sr. José San-
tos Marques e esposa, D. Cristina Marques Moura 
e marido, jovem Rui Oliveira, D. Fátima Oliveira e 
família, Sr. Jorge Oliveira e esposa, D. Emília Mar-
ques, jovem Tobias Marques, D. Regina Pais Lopes 
e marido. 

Foram passar as festas com seus familiares D. 
Benilde Pais Costa e marido,  Sr. Aristides Marques 
e esposa. 

    Esteve no Hospital a D. Darcília Oliveira. 
Depois de se en-

contrar no lar em 
Fornos encontra-se 
em casa da sua fi-
lha a D. Conceição 
Nunes Marques. 
Desejamos muitas 
melhoras.

Festa do Senhor do Arco
No dia 22 vai realizar-se a festa do Senhor do 

Arco como é tradição são mordomos: Sr. António 
Santos Marques e Fernando Ribeiro, as senhoras 
Albina Cabral e Paula Fonseca, o jovem Diogo Pa-
checo e Francisca Felizardo.

Bodas de Ouro de Casados
15 de Dezembro - António Martins Lopes e Ma-

ria Luisa Costa Macário.
29 de Dezembro - João Azevedo e Maria Alice 

Dias Cabral. 
Parabéns e muitas felicidades para eles e seus 

filhos.

De Inglaterra: Esteve o Sr. Luís Manuel Almei-
da Martins, esposa e filhos. Da Suíça: Sr. António 
José Silva Pinto. Do Luxemburgo: Sr. Suzana Mar-
tins Tomás Lopes, marido e filhos. De França: Sr. 
Manuel Cunha Pais Viegas.

Hospital Viseu: foi operado a uma vista, o Sr. 
Padre Celestino Correia Ferreira que tem andado 
adoentado. Desejamos as melhoras e rápida re-
cuperação.

Cassurrães
A S. João da Madeira foi a Senhora Alice 

Costa Martins. 

A passar a quadra natalicia estiveram entre 
nós, da Madeira: Luís Miguel Pais Cabral. de Lis-
boa: familiares da Sra. Maria José Sequeira, Tia-
go Lopes Santos, de Rio de Mouro, Paulo Pais.

Desejamos a todos um Santo Ano.   

Fundões
Do Montijo para visitar os seus familiares es-

teve a Sra. Berta Cunha e família. De Rio de Mou-
ro esteve o Sr. Mário Pais e família, e também 
seu irmão Paulo Pais. De Lisboa a Sra. Marina 
Silva e seu marido. De Santa Maria de Feira, o 
Dr. António Lúcio e família. De Entroncamento, o 
Sargento Joaquim Martins Gomes.  

Casal de Cima
Nesta quadra natalícia a visitar os seus fami-

liares veio de França o Sr. Francisco Tavares e sua 
filha Carla e seu marido e filhos. Da Suíça a Sra. 
Ana Paula Rodrigues, seu marido e filhos. Após 
longa doença faleceu no Hospital o Sr. José Carlos 
Rodrigues. Seu filho em Inglaterra veio prestar a 
última homenagem a seu pai. Para ele e restante 
família vão as nossas sinceras condolências. 

Celebram este ano 50 anos de casados:
14 de Janeiro - Carlos Alberto Nascimento Pi-

nheiro e Libânia de Jesus Martins Lopes, em Fran-
ça.

25 de Fevereiro - David Gonçalves Sequeira e 
Maria Alice Melo Almeida , de Santiago.

4 de Agosto - José António Borges da Silva e Eli-
sa da Conceição Ferreira, nos Estados Unidos.

19 de Agosto - José Guilherme de Jesus Pereira 
e Lídia Ascensão Ferreira, de Contenças de Cima.

22 de Setembro - João Joaquim Saúde e Maria 
Benilde Lopes, em Mangualde.

4 de Novembro - Álvaro Martins de Melo e Ali-
ce dos Santos, de Casal de Cima.

Parabéns e muitas felicidades para eles e seus 
filhos e netos. 

Fazem 25 anos de casados:
16 de Maio - José Manuel Coelho Lopes e Ma-

ria de Lurdes Santos Martins, em Penalva.
1 de Agosto - Manuel António Francisco Ribeiro 

e Paula Cristina Cardoso Ribeiro, na Inglaterra.
8 de Agosto - Álvaro Santos Rodrigues e Paula 

Cristina Lopes Nascimento, em Lisboa.
8 de Agosto - Osvaldo José Fernandes Furtado 

e Ana Maria Jesus Martins, em Inglaterra.
Parabéns e muitas felicidades para eles e seus 

filhos. 

Pontolider- 15 L de detergente Neutro e 45 Kg de deter-
gente para a Roupa 
Frutas Cruz- 2 melões e 3 abacaxis
Monteiro e Castro- 6 bolos Rei
Cabral e Silva- 20 kg de pernas de peru
Farmácia Costa, Viseu- Bolos Rei

Muito gratos pedimos a Deus por todos os 
que ajudam. Que Deus lhe dê muito mais.

AMIGOS DO JORNAL
Com 100,00€ - Eng.º Diogo Alberto (Pov)
Com 50,00€ - Eng.º Joaquim Trindade (Lx)
Com 30,00€ - António Cabral (USA)
Com 20,00€ - João Pacheco (Peniche), D. 

Isabel Meneses (Vis), Célio Pais de Matos 
(Esp), Jaime Pais de Matos (Suiça), Luís M. 
Melo (Fr.)

Com 10,00€ - Manuel Pais (Lx), D. Regina 
Pais (Lx)

Obrigado a todos

Nesta quadra natalícia deslocaram-se à nos-
sa terra, José Artur Soares da Cruz e família; 
D.Leonor Soares da Cruz e marido; António Tava-
res Lopes e esposa; D.Rosa Amaral e família; Car-
los Amaral, Giusepe Almeida e família; D.Maria  
do Céu Inácio e família; D.Maria de Lurdes Dias e 
família; António Albuquerque Martins e família.

No passado dia 7 de Janeiro, na Sé de Viseu, 
celebraram o seu enlace matrimonial os jovens 
Tânia Martins e Fábio.Para os noivos votos de 
muitas felicidades.

No dia 17 de De-
zembro houve festa 
de Natal com actuação 
dos mais pequenos e 
dos idosos. Estão de 
parabéns as educado-
ras e animadoras.

No dia 27 de Novembro fizeram as promes-
sas alguns jovens escuteiros da paroquia.

Os escuteiros tive-
ram também a ceia 
de Natal no dia 10 de 
Dezembro. Bom tra-
balho para os jovens 
e chefes

Ceia de Natal

FESTA DE NATAL

Aldeia Nova
Da Suíça esteve o senhor José Mário Lopes.

Bodas de Prata de Casados

Bodas de Ouro de Casados



FAMÍLIA PAROQUIAL

Papa alerta para «grave inverno 
demográfico»

Bancos Alimentares contra a Fome recolheram 
2086 toneladas de donativos 

Cidade do Vaticano, 02 dez– 
O Papa alertou  para um “grave 
inverno demográfico”, falando 
ao Fórum das Associações Fa-
miliares da Itália, que recebeu 
em audiência, no Vaticano.

“Vivemos um grave inverno 
demográfico e devemos rea-
gir a isso, com todas as nossas 
forças, com o nosso trabalho, 
com as nossas ideias. A minha 
secretária disse-me que, noutro 
dia, ao passar pela Praça de São 
Pedro, viu uma senhora com 
um carrinho de bebé, quis ver 
a criança e lá dentro estava um 
cãozinho! É um símbolo, é por 
isso que eu digo isso. As crian-
ças fazem falta, precisamos de 
crianças”, disse, numa interven-
ção divulgada pela Sala de Im-
prensa da Santa Sé.

O Pa apelou ao testemunho 
da alegria de ser família, com 
base na “doutrina e na prática 
social da Igreja”, como “fator de 

fraternidade, fator de amizade 
social, radicada num território 
e ao mesmo tempo aberta ao 
mundo”.

A família cristã – mas diria 
qualquer família fundada no 
amor – está aberta e atenta ao 
que acontece fora de casa, pro-
cura ser acolhedora e solidária”.

Francisco agradeceu pelas ini-
ciativas que procuram dar maior 
visibilidade ao tema da natalida-
de e pelo acompanhamento “do 
trabalho das instituições respon-
sáveis”, realizado de forma cons-
trutiva, com “propostas realistas 
e documentadas, oferecendo o 
conselho de especialistas “.

A intervenção apelou a um 
compromisso político, “única 
forma de conseguir uma inver-
são da tendência da natalidade”, 
para superar o inverno demo-
gráfico.

 
OC Agência ECCLESIA/CB

Os Bancos Alimentares con-
tra a Fome recolheram 2086 
toneladas de bens doados, du-
rante a campanha nacional que 
decorreu entre sábado e do-
mingo, anunciou hoje a organi-
zação.

O valor representa um au-
mento de 24% em relação à 
campanha realizada em igual 
período de 2021, de acordo 
com um comunicado da Fede-
ração Portuguesa dos Bancos 
Alimentares Contra a Fome.

“Não trabalhamos para bater 
recordes, isto não é um cam-
peonato de futebol, nem de 

nenhum outro desporto, traba-
lhamos para alimentar pessoas. 
Todos os quilos que forem doa-
dos são para nós um sinal de 
esperança e são sobretudo um 
sinal de solidariedade”, disse Isa-
bel Jonet, este sábado, à Agên-
cia ECCLESIA.

A economista mostrou-se 
“convencida” que o primeiro se-
mestre de 2023 “vai ser duro e 
muito exigente para muitas fa-
mílias”, até para as que não es-
tavam habituadas a pedir ajuda 
mas compraram casa “porque 
em Portugal há um problema de 
habitação gravíssimo”.

Cidade do Vaticano, 01 dez   
O Vaticano anunciou  que o 
Papa vai visitar a República 
Democrática do Congo (RDC) 
e o Sudão do Sul, de 31 de 
janeiro a 5 de fevereiro de 
2023, após ter adiado esta 
deslocação, no último mês de 
julho, devido a limitações físi-
cas.

A 31 de janeiro de 2023 
Francisco ruma a Kinshasa, 
onde se encontrará com o 
presidente da República da 
RDC, Félix Tshisekedi, autori-
dades, representantes da so-
ciedade civil e do corpo diplo-
mático.

No dia seguinte, o Papa 
preside à Missa no aeropor-
to da cidade; à agenda prevê 
dois encontros, na nuncia-
tura, com as vítimas da vio-

Primeira viagem do papa para 2023
lência no leste da RDC e com 
representantes de algumas 
obras de caridade.

O Papa parte para o Su-
dão do Sul no dia seguinte, 
iniciando uma “peregrinação 
ecuménica de paz”, em que 
se encontra com responsá-
veis da Igreja Católica, líderes 
políticos do país, deslocados 
internos e membros de várias 
confissões cristãs.

A oração ecuménica, a 4 
de fevereiro, e a Missa no dia 
seguinte são celebradas no 
Mausoléu de John Garang.

Esta será a quinta viagem 
de Francisco ao continen-
te africano, onde esteve em 
2015, 2017 e 2019, por duas 
vezes, tendo passado, entre 
outros países, por Moçambi-
que.

OC

Costumava chamar-se ao dia 1 de 
Janeiro, o dia de Ano Bom, porque ao 
começar um novo ano todos deseja-
mos que Deus nos dê um Ano Bom. 
Será sempre um ano bom cada ano 
que começa, porque sabemos que 
Deus nos ama, é nosso Pai e quer 
para nós sempre o melhor. Temos 
de encher-nos de esperança e ir pe-
dindo ao Senhor o que seja melhor 

Ano Bom
para nós e para o mundo. Depende da 
nossa oração e do nosso esforço por 
cumprir a vontade de Deus. O povo diz 
que quem tem Deus tem tudo e quem 
não tem Deus não tem nada. A maior 
riqueza que temos é o amor de Deus, 
é viver na esperança.

Que seja um ano bom para todos 
os nossos leitores.     

 O Grupo de Trabalho In-
ter-Religioso Religiões-Saú-
de (GTIR) afirmou em co-
municado enviado à Agência 
ECCLESIA que a Assembleia 
da República criou uma “cul-
tura de descarte” e “rompeu 
o dique da vida”

“A Assembleia da Repúbli-
ca, com a insistente obsessão 
pela eutanásia, rompeu o di-
que da vida”, afirmam nove 
confissões religiosas que, em 
maio de 2018, assinaram a 
Declaração conjunta “Cuidar 
até ao fim com compaixão”.

Para o GTIR, “o exemplo 
do Canadá, da Bélgica ou dos 
Países Baixos, revela que os 
lóbis da morte, e novas maio-
rias circunstanciais, depressa 
fizeram deslizar a legislação 
da eutanásia para a oferecer 
a novas situações de grande 
vulnerabilidade física, psíqui-
ca, social e económica”.

A assembleia da Repúbli-
ca insiste com a eutanásia, 

Assembleia da República rompeu o 
dique da vida 

mas não parece ter refletido 
sobre a rampa deslizante de 
outros países”.

Para as nove confissões re-
ligiosas, “com a aprovação do 
suicídio assistido e da euta-
násia, a Assembleia da Repú-
blica parece oferecer a morte 
aos doentes em sofrimento 
severo e fim de vida como 
porta de saída, criando, ao 
mesmo tempo, as condições 
para uma cultura de descarte 
dos mais frágeis”.

“’Matar’ não pode ser um 
direito e muito menos o pode 
ser o ‘dever de matar’, por-
que só a vida é fonte de direi-
to”, lembra o documento.

A Assembleia da República 
aprovou hoje em votação fi-
nal global um diploma sobre 
a regulação da prática da eu-
tanásia, que será agora apre-
ciado pelo presidente da Re-
pública Portuguesa.

Berlim


