
 

No dia 13 também fez 

anos de sacerdócio. 

Quantos? 

a). 25;  b). 50;  c). 75 

 
 

Na escola 
 - Menino, diga-me o nome dos ossos do 
crânio. 
- Ai, Sr. Professor, eu… não me lembro 
bem, mas tenho-os todos na cabeça! 
 

No bar 
O cliente bebeu mais de uma dúzia de 
cervejas e vai a sair do bar, quando o 
empregado lhe diz:  
- Amigo, desculpe, mas esqueceu-se de 
pagar as bebidas… 
- Sim, eu sei caro amigo. Eu bebi 
exactamente para esquecer… 
 

Na garagem lá de casa 
- Ai, Joãozinho, que fizeste um risco no 
carro novo do teu pai! 
- Não faz mal, mãezinha. Ele tem seguro 
contra todos os riscos!…   
 

Soluções do boletim nº 238 (05-01-2020):  
a) 7;  b) Christus Vivit 

 

Em 17 de Dezembro, o 

Papa Francisco fez anos. 

Quantos? 

a). 81;  b). 83;  c). 85 
 

 

Já agora, sabes há 

quantos anos dura o 

seu pontificado? 

 a). 11;  b). 9;  c). 7 
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Serviços Religiosos  

15 de Janeiro        | quarta-feira  Eucaristia: 18h30 

17 de Janeiro        | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

18 de Janeiro        | Sábado  
Eucaristia vespertina: 18h30 
Eucaristia vespertina em V. Madeira: 19h30 

19 de Janeiro          | Domingo 

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

 

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

 

Vale a pena 
pensar 

 
 
 
 
 

O Papa Francisco é sempre um 
bom “tema” para começar 
uma conversa pelo olhar 
atento que tem à Igreja e à 
sociedade. Por exemplo, há 
dias no Vaticano disse que os 
católicos devem viver uma 
pertença “universal”, 
rejeitando qualquer “ideologia 
seletiva” e “intransigente” que 
provoque divisões. 
Qual a sua opinião? 
“Como vivo a minha fé? Vou ao 
encontro dos outros ou, pelo 
contrário, estou contra os 
outros? Pertenço à Igreja 
universal – bons, maus, todos, 
todos – ou tenho uma 
ideologia seletiva? Adoro Deus 
ou adoro as formulações 
dogmáticas?”, questionou, na 
audiência pública semanal, na 
Praça de São Pedro. 
Vale a pena refletir sobre isto 
neste tempo de divisões e 
extremos, de muros, cercas e 
arames farpados. 
 

A menina que era para ficar  
à porta 
À hora marcada lá estavam. Ela de vestido bege, com 
alguns folhos, mas simples, com um ramo de rosas na mão 
e uma fita na cabeça. Ele de fato e gravata azuis. Tinham 
decidido casar e batizar a sua filha que, apesar de ir ao colo, 
já mexia e esbracejava. Como a circunstância era peculiar, a 
criança estava no colo da avó, a mãe da mãe. Poucos 
convidados. Muita simplicidade no acontecimento. Uma 
beleza de simplicidade que me agradou, e por isso, já 
paramentado, fui à porta recebê-los, conversar, combinar. 
A avó não saía do guarda-vento, a antessala da igreja, 
aquela parte da entrada da igreja que ainda parece ser fora 
da igreja. Pensei que queria acompanhar a filha e o genro. 
Entretanto, distraída por alguém que a chamava de dentro 
da igreja, a avó ia avançar em direção ao altar quando a 
filha, portanto a mãe da criança, gesticula uma expressão 
de susto, de receio, de aflição, e quase grita para que a mãe 
não avance. Mãe, não passes daqui com a menina. A mãe, 
portanto, a avó, pede desculpa e regressa ao lugar do 
guarda-vento. Percebi a aflição, o receio, o susto. Como 
percebo as confusões que muitos dos nossos ditos cristãos 
ainda têm na cabeça. Como percebo a mistura confusa que 
fazem de superstições, bruxarias, comezinhas, benzelhices 
e a fé, os sacramentos, a vida. Ou melhor, não percebo. 
Perguntei à mãe da menina se queria ausentar a filha da 
sua cerimónia de casamento. Se iam separar-se naquele 
momento, pais e filha. Se não tinha mais sentido participar 
em tudo, já que era um dom de Deus. Depois expliquei que 
não é o lugar que faz a vida, mas o amor de Deus. Expliquei 
em palavras mais simples. E disse que Deus ama também os 
que ainda não estão batizados ou que nunca se vão batizar. 
E que o mal acontece no mundo independentemente de 
estarmos batizados ou não. O que interessa é a fé com que 
fazemos as coisas, o amor com que celebramos os 
sacramentos. Expliquei em palavras mais simples para que 
entendessem. E entenderam. 
Convidei-os então a subirmos ao altar e lá fomos os cinco, 
padre, pai, mãe, filha, avó e a menina que era para ficar à 
porta. 

Jorge Castela, pároco
 

         Leituras de dia 19, II Domingo Comum 
     1ª Leit: Is 49, 3.5-6|salmo: 39(40) |2ª Leit:  1 Cor 1, 1-3| Evg: Jo 1, 29-34 
 

Ajuda os pastores a chegar ao presépio 
 



Vinte e nove missionários foram 
assassinados no mundo em 2019 

Segundo os dados levantados pela Fides, ao longo do ano 2019 foram 
assassinados no mundo 29 missionários, na sua maioria padres: 18 
sacerdotes, 1 diácono permanente, 2 religiosos não sacerdotes, 2 
irmãs, 6 leigos. 
Na África em 2019 foram mortos 12 sacerdotes, 1 religioso, 1 reli- 

giosa e 1 leiga (15). Na América foram assassinados 6 sacerdotes, 1 diácono permanente, 1 
religioso e 4 leigos (12). Na Ásia foi morta uma leiga. Na Europa, mais concretamente em 
Portugal, foi assassinada uma irmã. 
Outra nota reside no fato que se registra uma espécie de “globalização da violência”: enquanto 
no passado os missionários assassinados se concentravam em boa parte numa nação, ou numa 
área geográfica, em 2019 o fenômeno se mostra mais generalizado e difuso. Neste ano 10 países 
da África, 8 da América, 1 da Ásia e 1 da Europa foram banhados pelo sangue dos missionários 
 

“Missão País” 2020 vem aí 

A Missão País é um projeto católico de universitários e tem como
objetivo levar Jesus às Universidades e evangelizar Portugal através
do testemunho da fé, do serviço e da caridade. O projeto inclui a 
missão que os voluntários realizam para a comunidade, “desde ir a 
lares, às paroquias, às escolas e o porta-a-porta”, num âmbito pas- 

toral e também social, que depende das necessidades da comunidade, acompanhadas, 
habitualmente, durante três anos. A iniciativa ajuda ainda a fortalecer as “relações entre os 
jovens que vão essa missão”, os missionários, por norma um grupo de cerca de 50 estudantes. 
 ‘Desce depressa! Eu fico contigo’ (Jo 4), com base no texto sobre Zaqueu, o cobrador de
impostos (Lc 19, 1-10), é o lema da nova edição do projeto de universitários, que tem por 
objetivo “levar Cristo para as faculdades e missionar em Portugal inteiro”. Em 2020 estão 
previstas 60 missões, e Pinhel receberá um grupo de jovens universitários da Faculade de 
Economia do Porto, tal como no ano passado, de 1 a 9 de fevereiro deste ano.  

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIÃO DO CONSELHO 
ECONÓMICO  

No próximo dia 13, segunda-feira, pelas 21h, o 
Conselho Económico da Paróquia vai reunir 
para analisar e aprovar as contas da paróquia, 
bem como tratar outros assuntos da 
administração paroquial. 
 

FORMAÇÃO DE MEC’S 
O secretariado da Liturgia está a preparar 
vários encontros de formação permanente de 
Mec’s. O primeiro será já no dia 18 de janeiro, 
no Seminário Menor do Fundão, o segundo 
será no dia 15 de Fevereiro na paróquia de S. 
José, no Bairro dos Penedos Altos, na cidade da 
Covilhã; o terceiro será no dia m21 de Março, 
na Casa Rainha do Mundo, em Gouveia; e o 
quarto será no dia 16 de Maio, no Seminário 
Maior da Guarda. Os encontros decorrem entre 
as 10h e as 16h. Para as refeições nas casas 
respetivas, o contacto deve ser feito com 
antecedência de 5 dias. Também se deve 
informar da presença, mesmo sem almoço, por 
causa dos materiais de apoio. 

FESTA DE SANTO ANTÃO NO 
AZEVO DIA 18 

No dia 18 de janeiro, a paróquia de Azevo 
estará em festa em honra e louvor de Santo 
Antão. A festa, que decorre na ermida do 
mesmo santo, tem como pontos altos, para 
além da Eucaristia cerca das 11h, a bênção dos 
rebanhos que darão voltas à capela do santo, e 
o “baile dos homens”, uma tradição que se foi 
adquirindo no tempo. Consta-se que a festa 
começava de manhã cedo, pelo que as pessoas 
levavam para a ermida os seus farnéis e ali 
passavam o dia. Acontece que, chegada a hora 
do bailarico, os homens já tinham bebido 
demais e, por esse motivo, as mulheres
recusavam-se dançar com eles. Assim 
começaram, por brincadeira, a dançar uns com 
os outros. 
 

2019 VIU CANONIZAÇÃO DE  
5 NOVOS SANTOS 

No ano do seu 50º aniversário, a Congregação 
para as Causas dos Santos, com um trabalho 
extraordinário de sensibilidade evangélica e de 
busca da Verdade, doou à cristandade universal 
muitos modelos a serem imitados escolhidos 
entre religiosos, mártires e também muitos 
leigos, consagrando cinco novos Santos e 
celebrou 15 cerimónias de Beatificação, 
algumas das quais de grupos de mártires. 
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Contributo dos Fieis e das Famílias para o Fundo Económico Paroquial 
O Conselho Económico informa que decorre o pagamento da Côngrua relativa ao ano 

2020. No expositor da Igreja estarão envelopes onde podem colocar esse gesto de 
generosidade, depositando-o depois num ofertório da Eucaristia. Recordamos que a 
Côngrua corresponde a 1 dia de salário. Para mais informações contactar o próprio 

Conselho Económico ou o nosso Pároco. 
 

“Devem ser garantidos ao pároco os meios materiais indispensáveis para o exercício da sua missão.  
É essa a recomendação feita pelo cânone 281, parágrafo 1º, quando diz: «Os clérigos, quando se dedicam 
ao ministério eclesiástico, merecem uma retribuição condigna com a sua condição, de modo que possam 
prover às suas necessidades e à justa retribuição daquelas pessoas de cujo serviço necessitam». 
 

Queres acolher no teu lar jovens da “Missão País” para  
um jantar no dia 5 de fevereiro?  

No dia 5 de fevereiro, quarta-feira, durante a semana onde poderemos contar com a 
presença de cerca de 60 jovens da Missão País que vêm à nossa comunidade, da Faculdade 
de Economia do Porto, pretende-se que o jantar destes jovens seja nos lares e com as 
famílias da comunidade, como no ano passado. Nesse sentido, vamos abrir inscrições no 
Centro para as famílias que quiserem acolher estes jovens e dar-lhes o jantar desse dia. No 
ato de inscrição devem indicar até quantos podem acolher, deixando o número de contacto 
para os chefes contactarem nessa semana, afim de ultimar a logística necessária para esse 
fim e evitar algumas dificuldades ocorridas no ano passado. 
 

NOVAS ZELADORAS 

Não queres fazer parte do grupo de zeladoras 
da Igreja? É uma missão da comunidade muito 
importante, que tem como tarefas limpar e 
adornar a Igreja. Alinhas?  
 


