
 

2. Qual o Evangelista que mais vezes 

vamos escutar no Ano Litúrgico “A”? 

a) Mateus; b) Marcos; c) Lucas; d) João 

 

No Restaurante 

- já a chamei três vezes! A menina não 

tem orelhas? - pergunta o cliente à 

empregada. 

- Tenho sim, quere-as com feijão ou com 

ervilhas? 
 

No jardim, um dia depois da consulta 
- Então, que doença é que tens? 

- Oh, parece que é nevralgia… 

- Ui! E donde é que isso te veio? 

- Oh, sei lá… No dicionário diz que vem do 

grego… mas eu nunca estive na Grécia!  
 

Réu em liberdade 

Depois de proferida a sentença, que tinha 

sido favorável ao réu e ditou a sua 

liberdade, o seu advogado disse-lhe: 

- Acho que a minha defesa foi magnífica! 

Agora, como homem livre, passe amanhã 

pelo meu escritório para acertarmos contas. 

Responde o tipo: 

- Olhe, doutor, neste momento não tenho 

dinheiro nenhum, mas juro-lhe que 

o próximo assalto será para lhe pagar… 

 

Soluções do boletim nº 239 (05-01-2020):  
a) 83 ;  b) 50; C) 7 

 
1. Quantas semanas dura o Tempo 

Comum do calendário litúrgico? 

a) 52; b) 7; c) 34; d) 12 
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Serviços Religiosos  

22 de Janeiro        | quarta-feira  Eucaristia: 18h30 

24 de Janeiro        | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

25 de Janeiro        | Sábado  
Eucaristia vespertina em Azevo: 17h30 

Eucaristia vespertina Malta: 18h30 

26 de Janeiro          | Domingo 
Eucaristia Dominical: 12h00 

Eucaristia Dominical em Bogalhal: 09h15 
 

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

 

Da mensagem do Papa 
para o dia mundial da Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mundo não precisa de 
palavras vazias, mas de 
testemunhas convictas, de 
artesãos da paz abertos ao 
diálogo sem exclusões nem 
manipulações. De facto, só 
pode chegar-se 
verdadeiramente à paz quando 
houver um convicto diálogo de 
homens e mulheres que 
busquem a verdade para lá das 
ideologias e das diferentes 
opiniões. A paz é «um edifício a 
construir continuamente», um 
caminho que percorremos 
juntos, procurando sempre o 
bem comum e 
comprometendo-nos a manter 
a palavra dada e a respeitar o 
direito. Com a escuta mútua 
podem crescer também o 
conhecimento e a estima do 
outro, até ao ponto de 
reconhecer no inimigo o rosto 
de um irmão. 

As estranhas opiniões da 
multidão 
Com pouca vontade de pensar pela sua própria cabeça, a 

maior parte das pessoas prefere tomar como sua uma 

que já alguém pensou. O problema é que essa adoção 

não é inocente, traz ganhos a quem fabrica essas 

opiniões públicas. 

O mundo muda, o conhecimento evolui e também nós 

podemos aprender a olhar de forma mais sábia para 

tudo. No entanto, é pouco comum que as opiniões 

mudem, porque se julga que isso não é coerente, 

quando, na verdade, pouco inteligente é manter como 

bom o que já deu provas de poder ser muito melhor. 

Mais do que os factos, o que move a multidão é a 

opinião que tem sobre esses factos. Isto significa que, 

mais do que a verdade, são as aparências que 

determinam a maior parte das escolhas. 

Assim, as opiniões mais comuns são pouco sensatas, 

uma vez que são muitos mais os que não se dão ao 

trabalho de pensar como deve ser do que aqueles que 

procuram a verdade, apesar de isso implicar trabalho, 

paciência e humildade, até porque o mais provável é que 

não se chegue a uma conclusão consistente. 

Abundam as certezas absolutas e escasseiam os 

honestos “não sei!”. Uma moda tão forte que faz com 

que gente inteligente se dispense de pensar. 

Tendemos a ouvir só o que nos interessa, valorizando 

apenas as provas do que suporta as nossas posições, 

ignorando o que as contraria. No fim das contas, ficam 

apenas os argumentos a favor. A sabedoria aconselha a 

ser prudente e a ter poucas certezas. 

As opiniões são sentenças precipitadas e superficiais, 

pelo que, quantas menos tivermos, melhor! 

Devemos escutar o conselho de quem é capaz de nos 

dizer a verdade que precisamos de ouvir, mesmo 

quando isso nos faz doer. Esses são nossos amigos. Só 

esses. Também nós devemos ser amigos de nós mesmos 

e dos outros. 
 

José Luís Nunes Martins, Agência Ecclesia
 

         Leituras de dia 26, III Domingo Comum 

     1ª Leit: Is 8, 23b-9,3(9, 1-4) |salmo: 26(27) |2ª Leit: 1 Cor 1, 10-13.17| Evg: Mt 4, 12-23 

 

Meia hora antes de cada eucaristia da semana, o nosso pároco encontra-se na Igreja de S. Luís, 

disponível, para atender de confissão ou similar. 



Portugal perdeu quase 9000 escolas  
Desde 2000, Portugal perdeu quase metade (49,5%) das suas escolas, passando de 17.351 no ano 

letivo 1999/2000 para 8.584 em 2016/2017. 

Os números foram avançados pelo Correio da Manhã, que cita dados que constam na 6ª edição 

do ‘Retrato Territorial de Portugal’, do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

O maior decrescimento aconteceu nas escolas públicas: durante o mesmo período de tempo, 

estes estabelecimentos passaram de 14.748 para 5.923 – uma quebra na ordem dos 60%. 

Ainda de acordo com o INE, “84,7% da população dos 6 aos 14 anos estava a 20 minutos de um 

estabelecimento de Ensino Básico”. Simultaneamente, mais de metade, “56,2% da população dos 

15 aos 17 anos encontrava-se a 25 minutos de um estabelecimento de Ensino Secundário”. 
 

Levar o Evangelho às redes sociais 
‘Evangelho do Dia.PT’ é um novo projeto digital que procura levar “o Evangelho 

aos feeds e redes sociais”, onde as pessoas passam “tanto tempo a pôr likes 

(gostos) e partilhar”, explica o seu criador, Emanuel Soeiro. A ideia foi tornar o 

Evangelho do dia presente aí, para que, quando a pessoa está a percorrer o feed, 

encontra-se com o Evangelho 

O projeto ‘Evangelho do Dia.PT’ está também no WhatsApp – +351 925 704 073 – e todas as 

manhãs é enviada “uma imagem com a referência do dia que se está a viver e o texto do 

Evangelho”, às 09h00. 

Em ‘Evangelho do Dia.PT’ os utilizadores também são informados do santo do dia, quando são 

memórias obrigatórias, festas ou solenidades, uma “referência mais universal”. 
 

“Bem-estar espiritual” reduz depressão 
A investigadora na área da espiritualidade de pessoas com cancro, Helga 

Martins, afirmou, há dias, que as pessoas com maiores níveis de bem-estar 

espiritual têm menores níveis de ansiedade e depressão. “Está comprovado 

que a oração tem um papel fundamental na diminuição da angústia 

espiritual”, explicou a enfermeira do serviço de neurologia na unidade de 

Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, durante a I Jornada de 

Espiritualidade do CHUA, que refletiu sobre a importância daquela 

dimensão nos cuidados de saúde. 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DA PALAVRA 
No próximo domingo, dia 26 de janeiro, os 

catequisandos do 4º ano da catequese irão 

fazer a Festa da Palavra. Na mesma ocasião vai-

se estrear o “Catcoro”, o coro da Catequese. 
 

UNIDADE DOS CRISTÃOS 
De 18 a 25 de janeiro decorre a semana de 

Oração pela Unidade dos Cristãos, isto é, os 

cristãos unem-se em oração pelo crescimento 

da unidade da fé das Igrejas separadas. No 

mundo há várias Igrejas Cristãs que, embora 

tenham a mesma fé em Jesus Cristo, professem 

o mesmo credo, estão separadas da fé Católica. 

A Igreja Ortodoxa é fruto da divisão provocada 

no Catolicismo pelo cisma do ano 1054, iniciado 

por Miguel Cerulário. As principais Igrejas 

Protestantes são fruto da divisão provocada 

pelo cisma do ano 1517, iniciado por Martinho 

Lutero. 
 

INTERVENÇÃO CIRÚRGICA 
O nosso pároco está à espera de ser chamado 

para sofrer uma pequena intervenção cirúrgica, 

isto, é, ser operado a um pólipo nas cordas 

vocais, o que o tem impedido de comunicar tal 

como gostaria. O período pós-operatório irá 

exigir que não fale, o que impedirá, durante 

algum tempo, que possa realizar o seu 

ministério sacerdotal e paroquial, o que 

limitará os serviços paroquiais. 

DIÁCONO ESTAGIÁRIO 
Foi apresentado no 

Domingo passado o 

diácono que, a pedido do 

Sr. bispo, irá fazer estágio 

nas comunidades 

entregues ao nosso 

pároco, particularmente a 

comunidade cristã de 

Pinhel. O novo diácono,  

José da Silva Tenreiro, trabalha na ULS da 

Guarda, na área informática, e é natural de S. 

Eufémia. De acordo com o pedido do sr bispo, 

vai, não só fazer celebrações na ausência do 

presbítero, como igualmente participar em 

atividades nas diversas áreas pastorais da 

Igreja. 
 

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 

No dia 26 de janeiro, a paróquia de Ervedosa 

estará em festa em honra de S. Sebastião. Além 

da Eucaristia Solene e procissão pelas 10h30, 

haverá rematação e romaria de rebanhos.  
 

SEGURO DA CATEQUESE 

A paróquia informa que o novo seguro de 

acidentes pessoais que a paróquia de Pinhel 

pediu à seguradora “Fidelidade” para 

catequizandos e catequistas, relativo a 2020, já 

está ativo desde o início do mês.  
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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?  

Recordamos que estão abertas inscrições para acolher em casa, ao jantar do dia 5 de 

fevereiro, quarta-feira, alguns jovens missionários da Missão País. 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. 


