
Sabes quantas viagens fez o Papa 

Francisco em 2019? 

a). 7 
b). 9 
c). 11 
 

E como se chama a  

exortação que  

escreveu em 2019? 

a). Christus Vivit 
b). Viva Cristo 
c). Christus Viri 

 

Passagem de ano 

Na festa de Passagem de Ano, diz um 
convidado à dona da casa: 
- O champanhe torna-a linda! 
Responde a mulher: 
- Mas eu não bebi nem uma taça! 
E diz o homem: 
- Pois não, mas eu já vou na décima… 
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Serviços Religiosos  

9 de Janeiro          | quinta-feira  Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

10 de Janeiro        | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

11 de Janeiro        | Sábado  
Eucaristia vespertina: 18h30 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h30 

12 de Janeiro          | Domingo 

Eucaristia Dominical: 12h00 
Eucaristia Dominical em Ervedosa: 09h15 
Eucaristia Dominical em Pereiro: 10h45 

 

B O L E T I M  P A R O Q U I A L  

 

Epifania 

 
 
 
 
 

A Epifania do Senhor é a festa 
que comemora a manifestação 
de Jesus Cristo como Messias, 
o Filho de Deus e Salvador do 
mundo. É a grande celebração 
da Salvação Universal de Deus. 
Os Reis Magos representam 
todos os povos e nações, 
chamados ao encontro com 
Deus, em Jesus Cristo, pois 
Jesus não veio salvar somente 
um povo, um grupo religioso, 
mas ele nasce para salvar os 
homens e mulheres de todas 
as culturas e nações. 
Representam os homens de 
todos os tempos que desejam 
ir ao encontro de Cristo, e que 
são capazes de o ver e acolher 
como o Deus que veio para 
trazer libertação para a vida de 
todo o povo, como reza 
o Salmo 72: “Os reis de Társis e 
das ilhas lhe trarão presentes; 
os reis da Arábia e de Sabá 
oferecer-lhe-ão seus dons. 
Todos os reis hão de adorá-lo, 
hão de servi-lo todas as nações 
(Sl 72, 10-11). 
 

Amar é entregar-se por inteiro 
O amor supõe um esvaziamento de nós mesmos, a fim 
de darmos espaço ao outro. 
Amar exige que sejamos honestos e pacientes, que 
estejamos presentes em pleno e que esperemos, sem 
pressa e em silêncio, pelo outro, que, tantas vezes, 
acaba por chegar apenas quando está menos bem. Só 
assim seremos o refúgio que importa para quem 
amamos, o lugar onde essa pessoa pode ser quem é e 
onde encontra o ambiente necessário para ser melhor. 
O mundo anda cada vez mais distraído e desfocado, mas 
a concretização do amor passa por uma atenção firme, 
capaz de detetar os pequenos sinais que revelam as 
mudanças e as necessidades mais íntimas. 
Um dia da nossa vida está sempre cheio de apelos de 
todo o tipo. Somos chamados a responder a vários 
pedidos de atenção. Ora, dar o nosso tempo é uma 
forma de nos darmos, mas a maior parte das vezes 
damos um pouco de nós e seguimos para outro apelo, 
na estranha expetativa de que conseguiremos chegar a 
tudo. Viver e amar supõem que saibamos dizer não. É 
impossível estarmos inteiros, ao mesmo tempo, em mais 
do que um lugar. 
As nossas escolhas do dia a dia, mais do que serem entre 
o bem e o mal, são entre bens diferentes, ou seja, temos 
de escolher um bem em detrimento de outros bens. 
Claro que há quem tente conjugar mais do que um, 
sendo que o resultado nunca pode ser bom, na medida 
em que o amor e a vida nos exigem inteiros e não 
apenas partes de nós. 
É preciso ordenarmos as nossas prioridades e aceder às 
mais importantes. Não ter prioridades é o suficiente 
para viver uma vida caótica e, apesar de muito 
esforçada, pouco produtiva. 
Mas amar não é dar apenas atenção, é dar-se. Entregar o 
coração inteiro e puro, tal como ele é, apesar de tudo 
pelo que passou. 
Pelo amor sou menos eu em mim. E isso é tão bom! 
 

José Luís Nunes Martins, Agência Ecclesia

 

         Leituras de dia 12, Baptismo do Senhor  
     1ª Leit:  Is 42, 1-4.6-7salmo: 28(29) |2ª Leit:  Act 10, 34-38| Evg: Mt 3, 13-17 
 

Ajuda os pastores a chegar ao presépio 
 



O ano do Papa em revista 
Sete viagens internacionais, incluindo a Jornada Mundial da 
Juventude, uma cimeira sobre abusos sexuais e um Sínodo especial 
dedicado à Amazónia marcaram a atividade de Francisco em 2019.
Em fevereiro, o Papa e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-
Tayyeb, assinaram nos Emirados Árabes Unidos a Declaração de 
Abu Dhabi, apresentada como “histórica”, pelo Vaticano, que 
condena o terrorismo e a intolerância religiosa; a aproximação ao  

Islão continuou em Marrocos. Francisco passou depois pela Bulgária e Macedónia do Norte, a terra 
natal de Madre Teresa de Calcutá, bem como pela Roménia, onde prestou homenagem aos católicos 
perseguidos durante o regime comunista. Em 2019, o Papa regressou a África, para 
deixar mensagens em favor dos mais pobres e pela paz, numa viagem a Moçambique, Madagáscar e 
Maurícia. A última visita internacional teve como destinos a Tailândia e o Japão, viagens inéditas 
marcadas por apelos contra as armas nucleares e a exploração das pessoas. 
O ano tinha começado com a celebração da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Panamá; a JMJ
2019 abriu caminho para a primeira edição internacional acolhida por Portugal, que vai acontecer no 
verão de 2022, em Lisboa. 
Ainda em 2019, o Papa presidiu a um consistório para a criação de cardeais, entre eles D. José 
Tolentino Mendonça, e foi celebrada a canonização de frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo 
português do século XVI. 

 
 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÃO COM PAIS DO 4º ANO 
DA CATEQUESE 

A propósito da festa da Palavra, que se vai 
realizar no dia 26 de Janeiro, como já 
informámos, o nosso pároco pretende reunir 
com os pais dos catequizandos do 4º ano no dia 
9 de Janeiro, quinta-feira, pelas 21h, no Centro 
Pastoral de Pinhel 
 

CÓNEGO MANUEL GEADA 
Morreu no passado dia 27 de 
Dezembro o Cónego Manuel 
Joaquim Geada Pinto, antigo 
director da Escola Regional 
Dinis da Fonseca - Outeiro de  

São Miguel e do Jornal Amigo da Verdade e 
Oficinas de São Miguel. Natural do concelho do 
Fundão (5 de Fevereiro de 1929) foi ordenado 
sacerdote em 29 de Julho de 1951. 
 

PEREGRINAÇÃO DA CONFIANÇA 
REUNIU 15 MIL JOVENS 

Quinze mil jovens estiveram reunidos de 28 de 
dezembro a 1º de Janeiro em Wroclaw, Polônia, 
para reencontrar a confiança e a esperança na 
Europa, no 42º Encontro Europeu organizado 
pela Comunidade Ecumênica Internacional de 
Taizé, fundada em 1940 pelo irmão Roger. 
 

DOIS GRANDES TEÓLOGOS 
Em poucos dias faleceram dois grandes 
teólogos da Igreja, Johan Baptist Metz,
considerado por muitos o fundador da nova 
teologia política, que faleceu no passado dia 2 
de Dezembro, e Juan Carlos Scannone, no dia 
27 de Novembro, Jesuíta, mestre de Jorge 
Mario Bergoglio, futuro Papa Francisco.  
Metz nasceu a 5 de Agosto de 1928 é 
considerado um dos maiores teólogos 
contemporâneos. Scannone é considerado um 
dos pais da teologia do Povo, uma das fontes de 
inspiração de Francisco. 
 

NOVAS ZELADORAS 

Nos últimos tempos tem-se vindo a notar 
algumas dificuldades na nossa paróquia para o 
trabalho tão importante como aquele que 
fazem as zeladoras da Igreja, limpando e 
ornamentando a Igreja. É uma missão discreta, 
de facto, mas imprescindível. Tendo em conta 
que todos temos uma “missão”, lançamos o 
apelo para que hajam mais zeladoras. Caso seja 
necessário, pode até formar-se um novo grupo, 
tendo e conta que cada grupo tem a seu cargo 
um período ou mais por ano. 
 

MENSAGEM DO PAPA 
A mensagem do Papa Francisco para o 53º Dia 
Mundial da Paz, dia 1 de Janeiro passado, 
aponta “A paz como caminho de esperança: 
diálogo, reconciliação e conversão ecológica”. 
Ali o Papa refere que “devemos procurar uma 
fraternidade real, baseada na origem comum 
de Deus e vivida no diálogo e na confiança 
mútua. O desejo de paz está profundamente 
inscrito no coração do homem e não devemos 
resignar-nos com nada de menos”. 
 

SUPER-JOCKER 

Recordamos que os catequizandos que 
quiserem completar o super-jocker e tenham 
participado nas eucaristias dos dias 25 e 29 de 
Dezembro, 1 e 4 de Janeiro, podem pedir o 
cromo-joker respectivo. 
 

CARTA AOS JOVENS 
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) vai 
escrever uma carta aos jovens, para lançar a 
peregrinação da cruz e do ícone das Jornadas 
Mundiais da Juventude (JMJ), que se inicia em 
abril de 2020, rumo à edição internacional de 
Lisboa, dois anos depois. “Haverá uma nota 
pastoral, um texto breve, uma mensagem, para 
iniciar o processo da entrega da cruz e do ícone, 
no domingo de Ramos”, anunciou o porta-voz 
do episcopado, padre Manuel Barbosa. 
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Contributo dos Fieis e das Famílias  
para o Fundo Económico Paroquial 
O Conselho Económico vem, por este meio, informar que está a decorrer a 
partilha para o Contributo dos Fiéis e das Família para o Fundo Económico 
Paroquial relativo ao ano 2020. Hoje, no final da Eucaristia, este concelho 
vai entregar a cada família um envelope para esse efeito, apelando à 
generosidade de cada um. 

Este contributo paroquial, também conhecido por côngrua, é a contribuição regular dos 
paroquianos para as despesas da sua paróquia. Não é uma esmola. É uma das formas mais concretas 
de participação dos fiéis nas necessidades da vida e missão da Igreja, para o bem de todos. 
É por isso é nosso dever, conforme as nossas possibilidades, “prover às necessidades da Igreja de 
forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras apostólicas, para a 
caridade e para a honesta sustentação dos seus ministros”. 
O contributo paroquial destina-se especificamente a prover necessidades correntes, tais como: 
gastos com o culto divino e as celebrações litúrgicas; sustento dos sacerdotes e restantes ministros 
ordinários; salários e encargos sociais dos funcionários; serviços, cartório e centro paroquial 
(expediente, correio, comunicação, etc.); custos de manutenção (limpeza, água, electricidade, gás, 
etc.); formação e evangelização a todos os níveis; seguros, equipamentos e requalificações ou obras;
caridade, entre outras. 
Nos últimos anos este contributo tem vindo a diminuir. Apelamos, por isso, à vossa generosidade, 
para conseguirmos levar a bom rumo a administração desta comunidade paroquial.  
Bem-haja a todos. 
 

O Conselho Económico
 


