
Gago vende bíblias  

Um padre estava a distribuir bíblias para as 
pessoas venderem e ajudarem as obras da 
igreja. De repente, chega um gago a oferecer 
os seus serviços: 
- Pa… pa… padre, eu gosta… taria de aju… ju… 
da… dar a ve… ve… nder bi… bi… bíblias! 
Comovido com a tentativa de colaborar, o 
padre deu-lhe umas bíblias. No final da tarde, 
durante o acerto de contas, o padre ia 
perguntando aos colaboradores: 
- Você, quanto vendeu? 
- Vendi duas. – respondeu o colaborador. 
- E você? 
- Vendi uma. – respondeu o colaborador. 
Virando-se para o gago, perguntou: 
- E você, quantas vendeu? 
Responde o gago: 
- Eu ve… ve… ndi tu… tudo. 
- Tudo?! Mas como? – perguntou o padre- 
- É si… simples: eu che… chegava pe… perto 
da… pessoa e pe… per… perguntava: O se… 
senhor va… vai com… comprar a bi… bíblia ou 
quer que… que eu leia? 

 
 

Soluções do boletim nº 240 (19-01-2020): 1) C, 34; 2) a, Mateus 

 

A Bíblia tem 73 livros, 46 no AT e 27 no NT.  

Descobre alguns desses livros 

 
 

Advogado no céu  

O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e 
começa a lê-la avidamente. Todos se 
surpreendem com a conversão daquele homem. 
Intrigado, um dos presentes pergunta: 
- Porque estás a ler? 
Responde o advogado doente: 
- Estou à procura de falhas na lei… 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, 
telef: 271 413 785 / 967 390 389 | email: paroquiapinhel@gmail.com 

              A n o  V I I I  |  N º  2 4 1  | I I I  D o m i n g o  C o m u m  |  2 6  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 0   
 

VOZ DA COMUNIDADE 
serviços religiosos e entretenimento                                                                
   Página 4    

Serviços Religiosos  

29 de Janeiro        | quarta-feira  Eucaristia: 18h30 

30 de Janeiro        | quinta-feira  Eucaristia: 19h00 

31 de Janeiro        | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

1 de Fevereiro      | Sábado  
Eucaristia vespertina em Pereiro: 17h30 
Eucaristia vespertina: 18h30 

2 de Fevereiro      | Domingo Eucaristia Dominical: 12h00 
 

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

 

A Bíblia é Deus a 
falar connosco 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciámos um encontro sobre a 
Bíblia, onde estavam presentes 
alguns pais e algumas crianças da 
catequese, com a pergunta 
simples, directa e básica: O que é 
a Bíblia? E um miudito levantou o 
dedo, para responder que era um 
livro que nos falava de Deus. 
Disse-o com o sorriso matreiro 
de quem tinha aprendido bem a 
doutrina, de quem estava atento 
na catequese, de quem queria 
deixar orgulhosos os pais que 
também o escutavam. E tinha 
alguma razão o miúdo.  
Lida como um romance, ainda 
que meio abstracto, a Bíblia fala-
nos de Deus, da sua mais ou 
menos história entre os homens 
ou com eles. Mas é muito mais 
que isso. Depois de aproveitar a 
sabedoria das suas palavras, 
respondi que não nos falava de 
Deus, somente ou propriamente, 
mas que era Deus a falar 
connosco. 

Jorge Castela, pároco

 

Domingo da Palavra de Deus 

O Papa Francisco instituiu o III Domingo do tempo Comum, 
que este ano coincide com o dia 26 de janeiro, como o Domin-
go da Palavra de Deus. 
E dá orientações para a sua celebração na carta apostólica sob 
forma de “motu próprio” datada de 30 de setembro passado 
com o título “Apparuit illis”. 
Depois de sublinhar a relação existente entre o Ressuscitado, a 
Comunidade Crente e a Sagrada Escritura, determina que o III 
Domingo do Tempo Comum seja dedicado à “celebração, 
reflexão e divulgação da Palavra de Deus”. Lembra a valência 
ecuménica e o diálogo com os judeus que a Bíblia potencia e 
convida a que a homilia deste domingo ponha em destaque a 
importância da Palavra de Deus e os serviços que lhe estão 
ligados, como são o ministério do Leitor ou o serviço do 
Catequista, mas também apele a cada um e a cada grupo para 
fazerem na vida diária a leitura da Palavra, com o 
aprofundamento e a oração característicos do método da 
“Lectio Divina”. 
Importa dar relevo à íntima relação que existe entre Palavra de 
Deus e Eucaristia. De facto, ao lado do altar e com a mesma 
dignidade está o ambão, onde se proclama a Palavra. Estas são 
as duas formas principais de presença real de Cristo no meio 
dos seus. 
A passagem da II Timóteo 3, 16, onde o apóstolo remete para 
a certeza de que toda a Escritura é inspirada, também é 
invocada como garantia de que o Espírito Santo continua a sua 
ação na vida dos fiéis e das comunidades para o acolhimento 
da mesma Palavra. Esta ação do Espírito, continuando o 
impulso da inspiração inicial, realiza de facto na atualidade 
uma peculiar forma de inspiração, que costumamos chamar de 
assistência, quando a Igreja ensina a Escritura, sobretudo 
através do seu Magistério, ou mesmo quando cada crente a 
procura compreender e aceitar como norma da sua vida. 
O exemplo de Maria Santíssima, de facto a primeira bem-
aventurada entre aqueles que escutam a Palavra de Deus e a 
põem em prática, nos ajude a colocar a mesma Palavra no 
centro da nossa vida e da vida das nossas comunidades. E por 
isso, como recomenda o Papa Francisco, procuremos que o 
Domingo da Palavra não seja “uma vez no ano, mas uma vez 
por todo o ano”. 
  

+Manuel R. Felício, Bispo da Guarda

 
 

         Leituras de dia 2, IV Domingo Comum 
     1ª Leit: Sof 2, 3;3,12-13|salmo: 145(146) |2ª Leit: 1 Cor 1, 26-31| Evg: Mt 5,1-12a 
 

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. 



Missão País  

“Desce depressa! Eu fico contigo” 

Os jovens missionários que estarão na nossa comunidade entre os dias 
1 e 9 de fevereiro, chegarão a Pinhel no dia 1, Sábado, à tarde. No 
Domingo irão ter presença ativa na Eucaristia e, da parte da tarde, 
farão um passeio para conhecer a cidade. 
A partir de segunda-feira começa a missão propriamente dita, com 
realce para o apoio social, entre as 10h e as 17h e as visitas pelas casas 
de algumas pessoas da comunidade. Ao fim da tarde, será celebrada  

Eucaristia, pelas 18h30, excepto, quarta-feira, pois será celebrada uma Vigília de Oração, a que 
se segue o jantar com as famílias. Depois de cada uma destas eucaristias, será rezado o terço. Os 
jovens missionários convidam toda a comunidade a estar presente nestes momentos. A Missão 
terminará com a Eucaristia de Domingo, dia 9, e os jovens regressarão ao Porto pela tarde desse 
dia. 
Destaque para o apoio de todas estas instituições, e em particular a Camara Municipal de Pinhel 
e a Santa Casa da Misericórdia. 
 

Valências e instituições onde farão voluntariado 
As valências onde vão estar presentes durante a semana, entre as 10h e as 17h são: ADM Estrela, 
Quinta do Pezinho, Lar da Santa Casa, Unidade de Continuados e as 3 escolas de Pinhel. Irão ter 
uma presença especial na escola, sobretudo através da disciplina de EMRC. 
 

Eucaristia todos os dias, às 18h30 
À excepção de quarta-feira, todos os dias da semana haverá eucaristia com os missionários na 
Igreja de S. Luís, pelas 18h30, ocasião onde eles gostariam de ver a comunidade presente! 
 

Vigília de Oração quarta, dia 5, às 18h30 
Na quarta-feira, dia 5, pelas 18h30, os jovens missionários organizam uma Vigília de Oração para 
a que convidam todos, e, em particular, as famílias que depois os levarão a jantar nos seus lares.
 

Teatro na noite de Sábado, dia 8, às 21h30 
No Sábado, dia 8, os jovens missionários, depois de uma semana de preparação, irão apresentar 
à comunidade, no cine-teatro S. Luís, uma peça que eles criarão com base no seu lema do ano. 
As portas abrirão às 21h11. Este teatro é, de certa forma, o que conclui a missão!! Por isso eles 
esperam que a comunidade ali acorra em massa. 
 

Os jovens da paróquia interessados em estar com estes jovens missionários de uma forma mais 
intensa, devem informar o nosso pároco ou o centro paroquial, pois estão previstas algumas 
formas de relação na segunda-feira à noite. 
 

Mais informações sobre a Missão País, onde está o lema deste ano, “Desce depressa! Eu fico 
contigo”, com base em Lc 19, 1-10, o hino deste ano e que poderás aprender, em 
www.missaopais.pt 

  

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 ANOS À FRENTE DA DIOCESE 
D. Manuel da Rocha Felício 
assinalou no dia 16 de 
janeiro, a chegada à Guarda 
como Bispo Coadjutor. 
Nomeado ainda pelo Papa S. 

João Paulo II, entrou na Diocese com a 
missão de substituir D. António dos Santos.
Nasceu a 6 de novembro de 1947, na 
freguesia de Mamouros, concelho de 
Castro Daire, Viseu. Foi ordenado 
sacerdote a 21 de outubro de 1973, em 
Viseu. Foi nomeado para Auxiliar de Lisboa, 
com o título de Aquae Flaviae, a 21 de 
outubro de 2002, sendo ordenado Bispo a 
15 de dezembro de 2002, na Sé de Viseu. A 
nomeação para Bispo Coadjutor da Guarda 
aconteceu a 21 de dezembro de 2004. Foi 
nomeado Bispo da Guarda a 1 de 
dezembro de 2005. 
 

FESTA DE SÃO VICENTE 

No próximo dia 2 de fevereiro a comunidade do 
Veiro, anexa de Ervedosa, vai realizar uma festa 
em honra do seu padroeiro, S. Vicente. A 
Eucaristia, seguida de procissão, será às 14h30.

REENCONTRO DE PEREGRINOS 
Hoje, dia 26 de janeiro, os peregrinos que 
viajaram com o nosso pároco em Julho do ano 
passado aos Açores vão fazer um reencontro 
com o objetivo de conviver e recordar esses
momentos. Para além da participação na 
Eucaristia, vão almoçar juntos e visitar alguns 
espaços da cidade. Na mesma ocasião será 
dada a conhecer a nova peregrinação. 
 

DIA DO CONSAGRADO 

No próximo dia 2 de fevereiro, festa da 
Apresentação do Senhor, celebra-se em toda a 
Igreja o Dia Mundial da Vida Consagrada. Na 
nossa diocese, e em conformidade com o plano 
de atividades pastorais, o Departamento da 
Pastoral Juvenil Universitária e Vocacional, 
assinalará este dia com um encontro de jovens 
com religiosos e religiosas dos diferentes 
institutos de vida consagrada presentes na 
diocese sob o tema ‘Knockin' On Heaven's 
Door’ (Batendo à porta do Céu). Este encontro 
acontecerá no referido dia 2 de fevereiro, 
Domingo, na paróquia de S. Pedro, igreja de S. 
Tiago, na cidade da Covilhã. O programa deste 
encontro contempla o seguinte: 15:00 
Acolhimento 15:30 Testemunho Vocacional 
com padre Pedro de Sousa e Antonino de Sousa 
(irmãos e sacerdotes do Coração de Jesus -
Dehonianos) e Irmã Joana Ribeiro 
(Congregação das Irmãs Concepcionistas ao 
Serviço dos Pobres) 16:30 Diálogo 17:30 Lanche 
partilhado pelos religiosos e religiosas 18:15 
Oração de Vésperas 19:00 Eucaristia  
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Contributo dos Fieis e das Famílias para o Fundo Económico Paroquial 
Recordamos que decorre o contributo da Côngrua ou apoio ao Fundo Económico paroquial 

relativa ao ano 2020. No expositor da Igreja estão 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. Recordamos que é a partir deste Fundo que se provê, não só a 
honesta sustentação dos ministros do culto na paróquia, como todas as despesas referentes à 

vida paroquial, tanto ao nível administrativo, como pastoral, formativo e litúrgico. 
Para mais informações contactar o próprio Conselho Económico ou o nosso Pároco. 

 

Hoje, Domingo da Palavra de Deus, 
realizamos, na comunidade, a festa da 

Palavra, com os catequisandos do 4º ano da 
catequese. Mais, iniciamos a participação do 

coro das crianças, o “Catcoro”.  
 


