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É da Cruz que Jesus nos atrai para Ele
Nada atraente, na cultura contemporânea, a linguagem da cruz, que a 
Igreja, fiel ao evangelho de Jesus, utiliza. E a Igreja não escapa a uma 
acusação repetida de que «usa uma linguagem antiquada». Poderá utilizar 
outra mais atraente? Sem pôr em causa a sua fidelidade a Cristo, que a 
instituiu?
Não será que é exactamente por não evitar a linguagem da cruz que a 
Igreja se torna atraente e escutada? E no meio de tantas linguagens «ajus-
tadas», aquelas que falseiam a realidade quando destacam o que se gosta 
de ouvir e se omite o que desagrada, que «novidade» apresentaria a Igreja 
ao tornar-se mais uma «moderna», em que a verdade objectiva fica sacrifi-
cada às conveniências do momento?
A linguagem da cruz é a linguagem que salva. E Jesus não apresentou um 
caminho de glória sem cruz; antes, convidou-nos a aprender a levar a cruz. 
E, ao longo da história, a ascese, a espiritualidade, os dinamismos de acção 
pastoral seguiram sempre na linha de «entender» a cruz e a integrar na 
própria vida, não de a omitir. No fim de contas, uma leitura séria do evan-
gelho diz-nos que não encontramos nunca um Cristo verdadeiro sem cruz. 
A cruz de Jesus é a sua própria glorificação, a sua hora é a da cruz, a que se 
entrega com um amor fiel até ao fim. E abandonando-se numa confiança 
total nos braços do Pai, com seus braços estendidos sobre a cruz, Jesus 
morre, passa ao nada («aniquilou-se») e Deus fá-lO tudo: ressuscita-O.
«Se alguém quiser seguir-Me, tome a sua cruz todos os dias... E quando for 
elevado, atrairei todos a Mim». 
As manifestações de que a vida é uma cruz pesada são muitas. E todas 
elas se tornam um desafio para o discípulo de Jesus: o de as integrar como 
caminho para a glória. «Fazer de conta» não salva ninguém; pelo contrário 
aumenta o sofrimento porque uma ilusão traz sempre de seguida uma 
desilusão. A realidade acaba por se impor.
Este convite de Jesus a uma salvação que vem de Deus e que Ele realiza 
através da sua morte na cruz, realiza a profecia de Jeremias, que fala de 
uma «aliança nova». A «antiga Aliança», celebrada entre Deus e o povo de 
Israel, foi constantemente violada pelo povo, quando Deus Se manteve 
sempre fiel. A «nova Aliança» com Jesus afirma a continuidade da fidelidade 
de Deus, mas vai mais longe. Este «mais longe» é o próprio coração huma-

no, onde se grava a Lei 
de Deus, e esta se torna 
o amor sem limites, pe-
los próprios inimigos a 
quem se concede o per-
dão não merecido e para 
sempre.
Rezemos, então, com o 
salmista: «Dai-me, Se-
nhor, um coração puro», 
que me torne digno de 
ser sempre perdoado 
e capaz de me deixar 
atrair sempre para Ti, 
que, da Cruz, me dás a 
mão e me convidas a se-
guir trás de Ti.

O Prior - P. Abílio Cardoso

UM OLHAR OUTRO 
Vamos terminar hoje o capítulo Modernidade Protestante, 
que encerra o Falso Testimonio.
«A teologia cristã nunca se cristalizou. Se a vontade de Deus 
era que a Escritura fosse mais adequadamente compreendida à 
medida que crescia o conhecimento e a experiência, tal impli-
cava que doutrinas e interpretações seriam sempre repensadas 
de novo. E assim foi». Já no séc. XII e XIII os teólogos católicos 
aceitavam cobrança de juros, sinal de aceitação do capitalismo, 
séculos antes do aparecimento do protestantismo.
Observando a evolução da posição dos teólogos medievais em 
relação aos bens deste mundo, ao comércio, à usura, Stark re-
corda a importância do ascetismo dos mosteiros medievais e 
a relação dos monges com os bens, o apego ao dinheiro de 
muitos eclesiásticos e até dos ofícios e cargos obtidos por 
suborno, manchas negras na história da Igreja e acrescenta: 
«Este aspecto da Igreja medieval constituiu uma interminável 
fonte de escândalos e conflitos, dando origem a muitos mo- 
vimentos sectários heréticos de massas, que alcançara o seu 
ponto culminante na Reforma. Fosse como fosse, também 
estes aspectos mundanos da Igreja contribuiram seriamente 
para o desenvolvimento do capitalismo. A Igreja não foi um 
obstáculo no caminho; antes pelo contrário, justificou e, ao 
mesmo tempo, desempenhou um papel activo na ‘revolução 
comercial’ dos séculos XII e XIII».
«Apesar de se ter desenvolvido nas grandes fazendas monásti-
cas, o capitalismo bem cedo encontrou um ambiente favorável 
nas novas cidades-estado democráticas italianas. No século X, 
algumas dessas cidades começaram rapidamente a afirmar-se  
como centros da banca e do comércio da Europa, exportando 
uma série de bens comprados a fornecedores do norte da Eu-
ropa, especialmente na Flandres, Holanda e Inglaterra e ten-
do como clientes principais Bizâncio e os estados islâmicos, 
especialmente aqueles que se estendiam ao longo da costa 
do norte de África. Mais tarde, as cidades-estado italianas in-
dustrializaram-se e cedo estiveram em condições de produzir 
grande quantidade de bens fabricados à mão, que não só ex-
portavam pelo Mediterrâneo, mas começaram também a en-
viar por barco em grandes quantidades para o norte da Europa 
e para as ilhas Britânicas. (...) Talvez o aspecto mais surpreen-
dente do capitalismo italiano fosse a rapidez com que aper-
feiçoou a banca». A transferência de dinheiro em papel, em 
vez de transportar moedas ou metais preciosos de um banco 
para outro foi um grande passo. Proliferaram os bancos, que 
facilitaram as trocas comerciais: «No século XIII houve 38 ban-
cos independentres em Florença, 34 em Pisa, 27 em Génova e 
8 em Veneza; no total, as cidades-estado italianas contavam 
com 173 bancos (...) com filiais no estrangeiro». 
Concluindo o capítulo, Stark afirma: «Possivelmente, a conse-
quência mais profunda e duradoura da Reforma protestante 
foi a de provocar a Reforma católica, ou Contrarreforma. No 
concílio de Trento (1545/1547, 1551-1552, 1562-1563), a Igreja 
católica acabou com a simonia (compra e venda de ministérios 
eclesiásticos), reforçou o celibato sacerdotal e pôs ao alcance 
dos fiéis edições da Bíblia baratas e nas línguas vernáculas. Em 
poucas palavras, a Igreja da Piedade substituiu para sempre a 
Igreja do Poder. Em Trento, a Igreja decidiu também fundar uma 
rede de seminários para formar os candidatos ao sacerdócio di-
ocesano. Por isso, no século XVIII, a maioria das paróquias da 
Igreja estavam atendidas por sacerdotes cultos, bem formados 
em teologia, que tinham amadurecido as suas vocações e as ti- 
nham posto à prova num marco formal e institucional. Foi deste 
modo que a Igreja enfrentou o mundo moderno».
Terminando esta ronda pelos diversos temas do Falso Testimo-
nio, em que o autor, Rodney Stark, põe em causa o discurso ha-
bitual de pendor anti-católico, vamos dedicar ainda um último 
«olhar» para resumirmos o que foi escrito ao longo de um ano 
(data de 22 de março o primeiro «olhar».     P. Abílio Cardoso
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PEDITÓRIO PARA A TERRA SANTA
O Vaticano divulgou a carta pela Coleta de Sexta-feira San-
ta, em favor dos católicos que vivem em Israel, Palestina e 
outros 11 territórios, particularmente atingidas pela falta 
de peregrinações por causa da pandemia.
“Em 2020 os cristãos daquelas terras sofreram um isola-
mento que os fez sentir ainda mais distantes, separados do 
contacto vital com os irmãos provenientes de vários países 
do mundo”, alerta o prefeito da Congregação para as Igrejas 
Orientais (Santa Sé).
O apelo em favor destas comunidades sublinha que muitas 
pessoas perderam o seu trabalho, devido à ausência de pe- 
regrinos, tendo dificuldade em “viver dignamente”.
Esta recolha anual de donativos serve como principal fonte 
de sustento para os Lugares Santos e apoio às comunidades 
eclesiais do Médio Oriente. Em 2020, por causa da pan-
demia, foi criado um fundo de emergência, de mais de meio 
milhão de dólares, para ajudar “os mais pobres” da região, 
financiando 303 projetos em 24 países sob a competência 
da Congregação para as Igrejas Orientais.

Os meninos do 1º ano começaram há 
pouco tempo a sua caminhada cate-
quética, num ano muito diferente do 
habitual, o que acabou por tornar esta 
vivência da Quaresma, igualmente, di- 
ferente. No entanto, quisemos que eles 
aprendessem alguns conceitos, que, 
para nós, são necessários nesta cami- 
nhada: ORAÇÃO, JEJUM E CARIDADE.
Estas crianças aprenderam que uma 
oração é uma 

conversa com Deus, e que pode tomar 
várias formas. Inclusivamente, os 
meninos aprenderam que podem rezar 
através de cânticos!
Para eles, jejum é deixar de lado algo de 
que gostam, de forma a serem carido-
sos com a caminhada de Jesus durante 
estes quarenta dias. Cada menino do 
1º ano abdicou, todas as sextas-feiras, 

de algo de que 
gostava muito.
Por fim, a caridade. As nossas cri-
anças diziam que caridade é ajudar o 
outro. Algo que, como aprenderam na 
catequese, deve ser praticado todos 
os dias, mas fizeram um esforço para 
tornar estas ações mais constantes 
neste tempo. De forma a ilustrar estas 
aprendizagens, os meninos pintaram os 
desenhos que vêem aqui.

    DIA DO PAI
Hoje é o Dia do Pai.
Dia do pai trabalhador.
Dia do pai honesto.
Dia do pai feliz.
Dia do pai amoroso.
Dia do pai lutador.
Dia do pai conselheiro.
Enfim, dia do Pai. 
Por isso, pai, reconhecemos o teu esforço e 
neste dia considerado teu vimos aqui agra-
decer por tudo que o fez e faz pelos Filhos.
Um obrigado de coração.

FELIZ DIA DOS PAIS...
Da Catequese de Santa Maria Maior para todos os PAIS

A QUARESMA DAS NOSSAS CRIANÇAS

SEMANA SANTA E PÁSCOA 
Foi à luz de uma interpelação de uma jovem lojista 
(este ano não há cruzes nas ruas?) que li a recente 
Nota Pastoral do senhor Arcebispo, que convida a 
celebrar a Páscoa e dá orientações concretas.
Há um ano, no primeiro confinamento, soubemos 
respeitar as limitações e trouxemos a Páscoa para 
a rua e para as nossas casas. E a cidade vestiu-se 
de festa. E vimos as casas dos cristãos bem assi-
naladas com a cruz, ornamentada de roxo na Se- 
mana Santa e de branco no tempo pascal.
Será demasiado pedir sinais exteriores do tempo que 
estamos a viver? Reinventem-se. E envolvam todas 
as pessoas da casa, de modo especial as crianças.
Felizmente que este ano vamos ter as celebrações 
de Semana Santa e Páscoa no interior das igre-
jas, também elas revestidas de sinais alusivos ao 
mistério pascal de Cristo.
Para estas, informam-se algumas restrições, que 
têm em conta as determinações das autoridades 
de saúde. Assim:
1. Mantêm-se as igrejas abertas para a oração 
privada e familiar. E as celebrações acontecerão 
do modo habitual, abertas à participação dos fiéis, 
certamente condicionadas a um terço da capaci-
dade para se manter o devido distanciamento.
2. No Domingo de Ramos não haverá procissão: a 
bênção far-se-á de forma simples no início.
3. Haverá celebração penitencial, com confissão 
individual na Semana Santa: 

- Na segunda, às 15.00 na Igreja do Terço;
- Na terça, às 11.00 no Senhor da Cruz;
- Na quarta, às 19.00 na Igreja Matriz.

   (confissões até às 20.00)
4. Na quinta-feira santa não haverá o Lava-pés 
na Missa da Ceia do Senhor. Como habitualmente, 
os sacerdotes concelebrarão com o senhor Arce-
bispo, desta vez em espaço mais amplo, a cripta 
do Sameiro. As igrejas da cidade, ornamentadas de 
modo único, segundo a bela tradição das gentes de 
Barcelos, estarão abertas até às 23.00, acolhendo 
as famílias que, em agregado familiar, vão adorar 
Jesus Eucaristia, «ocultado» na tribuna.
5. A adoração da cruz, na sexta-feira santa, far-
se-á de modo simples. Só o sacerdote presidente 
beijará a cruz. Far-se-á o peditório habitual para 
os Lugares Santos.
6. «Não é permitida a realização do Compasso ou 
Visita Pascal, assim como qualquer ‘saída simbólica 
da cruz’».
Compreendendo a dificuldade por causa do con-
finamento, peço e agradeço o empenho dos 
coralistas e leitores para uma animação condigna 
das celebrações.
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PROCLAMAS DE CASAMENTO
Querem contrair matrimónio:
STÉPHANE CASTRO DA SILVA, de 28 anos, 
filho de Domingos Fernandes da Silva e de 
Lúcia de Jesus Ferreira de Castro, residente 
em Barcelos, com DIANA CRISTINA MACIEL 
DA SILVA, de 28 anos, filha de Torcato Brito 
da Silva e de Paula Cristina Ferreira Maciel 
Fernandes, residente em Barcelos.
MIgUEL ANDRÉ MIRANDA FIgUEIREDO, de 
32 anos, filho de João Baptista Figueiredo e 
de Maria de Fátima Miranda de Lima, resi-
dente em Alvelos, com Cristiana Alexandre 
Mendes, de 31 anos, filha de Manuel Barros 
Mendes e de Maria da Conceição Martins 
Alexandre, residente em Barcelos. 
«Os fiéis são obrigados a manifestar ao pároco ou ao Ordinário 
do lugar, antes da celebração do matrimónio, os impedimentos 
de que, porventura, tenham conhecimento» (Cânone 1069).

Dai-me, Senhor, um coração puro
A VIDA DO POVO DE DEUS TORNADA ORAÇÃO

V DOMINGO DA QUARESMA

SEGUNDA, 22 - Leituras: Dan 13, 1-9. 15-17. 
     19-30. 33-62
          Jo 8, 1-11

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
15.30 (Terço): Alberto de Jesus da Cruz Martins,
         esposa e filhos
19.00 (Matriz): Manuel Luís da Silva Pereira

TERÇA, 23 - Leituras: Num 21, 4-9
               Jo 8, 21-30

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
19.00 (Matriz): Maria Cândida Barbosa da Costa

QUARTA, 24 - Leituras: Dan 3, 14-20. 91-92. 95
       Jo 8, 31-42

09.00 (Senhor da Cruz): Manuel Gonçalves Coutinho
15.30 (Terço): Em honra de São José pelos agonizantes
           e moribundos
19.00 (Matriz): Francisco Duarte Carvalho

QUINTA, 25 - ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
 Leituras: Is 7, 10-14
  Hebr 10, 4-10
  Lc 1, 26-38

08.00 (São José): Firmino Bezerra Barbosa, mãe e irmão
09.00 (Senhor da Cruz): José Augusto Ferreira Pedras
15.30 (Terço): Em honra de São Judas Tadeu e São Bento
19.00 (Matriz - Intenções colectivas): 

- Ana Pereira Silva
- Manuel João Jesus Amaral
- Luís Soares, Alzira da Silva Carvalho e filho Manuel
- Aires Marques e Barcelice de Jesus Cordeiro
- Alberto Augusto da Silva Leal Pinto, irmã e pais

SExTA, 26 - Leituras: Jer 20, 10-13
               Jo 20, 10-13

09.00 (Senhor da Cruz - Intenções colectivas):
- Joaquim Abilheira
15.30 (Terço): Rita Ricardo, pais e irmãos
19.00 (Matriz): Família Vilas Boas

SábADO, 27 - Leituras: Ex 37, 21-28
                Jo 11, 45-46

09.00 (Senhor da Cruz): Pelas almas do Purgatório
17.30 (S. José): Rui Nuno Silva Loureiro
19.00 (Matriz - Intenções colectivas):
- Maria do Carmo Sousa Faria
- Maria Carminda Ferreira Gomes Costa
- Joaquina da Silva Figueiredo e João Gonçalves

DOMINGO, 28 - RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR
 Leituras: Is 50, 4-7
   Filip 2, 6-11
               Mc 14, 1-15, 47

09.00 (Senhor da Cruz): Dinis Augusto Rodrigues
11.00 (Matriz): Pelo povo
15.30 (Terço): Augusto Dias Salgueiro, esposa e filhos
19.00 (Matriz): Pelos Benfeitores da Paróquia           

OFERTAS PARA BOLETIM 
Pedimos a colaboração generosa para 
com o Boletim, que é distribuído gra-
tuitamente. 
- Família n.º 498 - 6,00
- Família n.º 1259 - 10,00
- Anónimo - 20,00

TOTAL DA SEMANA - 36,00 euros
A transportar: 24.712,55 euros
Despesas até agora: 32.019.80 euros

HORA DO ESSENCIAL
1. Que tem a Igreja para oferecer? A pergunta pode 
parecer um truísmo, mas, frequentemente, a resposta 
não avulta com muita nitidez. A Igreja tem para ofere-
cer ao mundo Jesus: o Jesus do Evangelho e o Evangelho 
de Jesus.

2. O problema é que – alegam alguns – nem sempre 
é isso o que mais se ouve nem o que mais se vê. Em 
tal caso, que levará as pessoas a sair da sua rotina (ou 
de seu conforto) para uma celebração, uma reunião ou 
qualquer outro género de encontro?
 
3. Se a situação já vinha emergindo há algum tempo, 
com as restrições da pandemia, ela tende a agudizar-se.
Não falta quem pergunte: que vou fazer a uma igreja?

4. A Igreja existe para anunciar. A estrutura fundamen-
tal do seu anúncio é o mistério pascal: Paixão, Morte 
e Ressurreição de Cristo. É a concatenação entre estes 
momentos que configura a diferença cristã. Se Cristo 
não ressuscitou — como já advertia São Paulo —, é vã 
a nossa fé (cf. 1Cor 15, 14). Sem a Ressurreição, só 
poderíamos dizer que Jesus viveu. É porque ressuscitou 
que proclamamos que Jesus está vivo.

5. É Jesus que nos faz viver. É Jesus que nos leva a sair 
de casa (aos que podem e com as devidas precauções). É 
Jesus que nos motiva a celebrar os mistérios e a teste-
munhá-los na existência.

6. Acontece que tudo isto tem de ser dito, anunciado, 
ensinado e, nessa medida, apr(e)endido. Uma Igreja «do-
cens» é inseparável de uma indispensável Igreja «discens». 
Só pode ensinar quem se dispõe a aprender.

7. Estes tempos difíceis podem converter-se também em 
tempos providenciais se estivermos dispostos a exercitar 
mais a dimensão discente da Igreja. É hora de reapreender 
o essencial da fé para a testemunhar junto das pessoas.

8. Estes são sobretudo tempos de aprendizagem, de escu-
ta, de oração e de uma certa quietude contemplativa. É 
vital que — neste momento difícil — acolhamos o que o 
Espírito quer dizer à Igreja (cf. Ap 2, 7).

9. Será que uma época diferente reclama de nós apenas o 
mesmo? Uma «Igreja confidente» (que escuta) é o suporte 
imprescritível de uma «Igreja conferente» (que anuncia).
Maria não Se destaca tanto pela palavra proferida com 
os lábios como pela palavra pronunciada com a vida. Daí 
que, enquanto Mãe da Igreja, Ela seja paradigma do que 
há-de ser a Igreja Mãe.

10. Com Maria, a Igreja reaprenderá a constituir-se sem-
pre como comunidade orante e, simultaneamente, como 
comunidade fraterna. Com Maria, cada membro da Igreja 
há-de procurar ser, ao mesmo tempo, «homo Dei» (homem
de Deus) e «homo hominibus» (homem para os homens)!

João António Pinheiro Teixeira, In DM 16.03.2021

DOMINGO DE RAMOS
Inicia-se já no próximo domingo a Semana 
Santa, também dita Semana Maior.
Em contexto de pandemia, pela segunda 
vez, as celebrações decorrerão no interior 
das igrejas, mantendo-se as conhecidas 
restrições: uso de máscara obrigatório e 
distanciamento e outras já de todos co- 
nhecidas. Felizmente que podemos par-
ticipar nas celebrações, quebrando um 
jejum de mais de sete semanas.
Dado não poder haver procissão de ramos, 
informa-se que em todas as celebrações 
haverá bênção de ramos, em forma simples, 
pelo que se recomenda que todos tragam o 
seu ramo na mão, logo no início.
Os horários são os habituais das missas ves-
pertinas de sábado e das de domingo.

DIA DO PAI - Habitualmente celebrado a 19 de Março, solenidade de São 
José, o dia do Pai será celebrado pelas nossas crianças da catequese neste 
domingo, 21.

CATEQUESE - Prosseguem as sessões de catequese, em modo digital, ja-
mais interrompidas. O ano catequêtico decorre, assim, dentro da normali-
dade possível, com o louvável empenho de todos os nossos catequistas.
Continuará em modo digital até à Páscoa, apontando-se para o sábado, 10 
de Abril, o regresso às salas da catequese.
As celebrações festivas estão a ser reagendadas pelos catequistas, manten-
do-se a maior parte nas datas previstas. Somente as que não se puderam 
realizar devido ao confinamento é que se vão enquadrar no ritmo da comu-
nidade. Em breve serão dadas a conhecer as novas datas.

MUDANÇA DA HORA - Na noite do próximo sábado para domingo vamos 
entrar na hora de Verão: os relógios adiantam-se em 60 minutos.

VIA SACRA - Apesar do confinamento ainda em curso, vamos fazer a Via 
Sacra da comunidade na próxima sexta-feira, data prevista inicialmente. 
Dado que os catequistas estavam a preparar uma Via Sacra online, o Prior 
pediu-lhes que ela fosse oferecida a toda a Paróquia. As 14 estações da Via 
Sacra vão decorrer na Igreja Matriz, suficientemente ampla para que diver-
sos pequenos grupos possam oferecer, pelo facebook da Paróquia, a todos 
os paroquianos este momento marcante na piedade popular para entrarmos 
em sintonia com as dores de Cristo e as dores de todos os que nos rodeiam.

DIA DA CRIANÇA POR NASCER - A próxima quinta-feira, dia 25, é dia da 
Anunciação do Senhor, recordando a visita do anjo a Nossa Senhora, con-
vidadando-a a um Sim à Encarnação do Verbo. Em tempos de aborto lega- 
lizado, ferida aberta no corpo social, é tempo de lembrarmos tantas crianças 
geradas mas a quem não se permite nascer.

PORQUê TANTA FRAGILIDADE?
«Por que é que actualmente parece que as crianças são mais frágeis?». Quem 
se faz esta pergunta é Leonard Sax no seu livro “The Collapse of Parenting”. 
Dedica todo um capítulo a responder a esta questão com muitos dados que 
procedem da sua experiência como médico e psicólogo. Uma das causas 
mais importantes dessa fragilidade, diz ele, é a debilidade da relação en-
tre pais e filhos. Se a relação que os pais têm com os seus filhos não se 
distingue daquela que eles têm com os seus amigos na escola, as crianças 
ficam frágeis. Porquê? Porque uma boa relação pai-filho é sólida e incondi-
cional. Pelo contrário, as relações entre iguais, nessas idades, são frágeis por 
natureza. As crianças agora necessitam do amor e aceitação incondicional 
dos seus pais tanto como há 30 anos. Mas, atenção: não podem obter isto 
nem dos seus iguais, nem do boletim de notas da escola, nem dos “likes” 
nas redes sociais. Sem uma relação sólida com os pais, diz Sax, surge o culto 
pelo êxito, o meio mais rápido e eficaz para “impressionar” os outros e “tri-
unfar” na vida. Mas é precisamente este culto que põe os alicerces para que 
o edifício da autoestima se desmorone inexoravelmente quando aparece um 
fracasso. E o fracasso – não nos enganemos, nem enganemos os mais no-
vos – chega sempre, mais tarde ou mais cedo. E a disposição para o superar 
é uma demonstração de um carácter bem formado. Porque a aceitação do 
fracasso e o esforço por recomeçar são precisamente o contrário da fragili-
dade. Quando as crianças estão seguras da aceitação incondicional dos seus 
pais, encontram a firmeza que os permite tentar, fracassar e recomeçar. Pelo 
contrário, defende Sax, quando valorizam a opinião dos amigos por cima da 
estima incondicional dos pais, não são capazes de “digerir” um fracasso e, 

logicamente, tornam-se frágeis.
Pe. Rodrigo Lynce de Faria, In DM 17.03.2021

A Conferência Episcopal Portuguesa congratula-se com a deliberação do 
Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional a lei da Assembleia 
da República que aprova a eutanásia e o suicídio assistido, a qual lhe fora 
remetida pelo Presidente da República para fiscalização preventiva.
A Conferência Episcopal reafirma a posição assumida pela Igreja em 
todo este processo, defendendo sempre que a vida humana é inviolável. 
Qualquer legalização da eutanásia e do suicídio assistido é sempre con-
trária à afirmação da dignidade da pessoa humana e à Constituição da 
República Portuguesa.

P. Manuel Barbosa, Secretário e Porta-voz da CEP, Lisboa, 15.03.2021

Ver o filme “Uma Amizade Verdadeira”: 
https://youtu.be/I4AAgQfxocE
Ler o texto do Papa João Paulo II, a propósito 
do Ano Internacional da  Família: Carta do 
Papa às Famílias.

ELEIÇÕES NA REAL IRMANDADE DO SENHOR DA CRUZ
Está convocada uma Assembleia geral de irmãos para segunda-feira, 
dia 29, às 17h00.


