
Guerra contra a Malária  

A morena: 
- Ouvi dizer que uma organização mundial vai 
fazer guerra contra a Malária. 
E pergunta a loira: 
- A sério?! E o que é que ela fez???! 
 

Medicina aplicada  

Uma mulher vai ao médico e diz: 
– Estou-me a sentir feia e gorda, o que é que eu 
tenho? 
Diz o médico: 
-Tem razão. 
 

Razões para ir trabalhar  

Um homem ao acordar de manhã cedíssimo e 
sem vontade nenhuma de sair da cama, 
exclama: 
- Meu Deus, dê-me uma boa razão para sair da 
cama e ir trabalhar! 
Responde Deus: 
- És pobre! 
 

PARA PENSAR…  
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Serviços Religiosos  

4 de Fevereiro      | terça-feira  Eucaristia: 18h30 

6 de Fevereiro      | quinta-feira  
Eucaristia: 18h30 
Eucaristia em Q. Nova: 18h30 

7 de Fevereiro      | sexta-feira  
Eucaristia: 18h30 
Eucaristia em Malta: 19h30 

8 de Fevereiro      | Sábado  

Eucaristia vespertina: 18h30 
Eucaristia vespertina em Cidadelhe: 18h00 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h00 

9 de Fevereiro      | Domingo 
Eucaristia Dominical: 12h00 
Eucaristia Dominical em Azevo: 10h30 

 

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

 

O substantivo 
“pessoa” está antes 
do adjetivo 
“doente” 
 

 

 

 

 

Com esta observação, Francisco 
reforça a oposição da Igreja a 
projetos de legalização da 
eutanásia. 
Na mensagem  divulgada a 
propósito do Dia Mundial do 
Doente (11 de fevereiro), o Papa 
afirma que “ a vida há-de ser 
acolhida, tutelada, respeitada e 
servida desde o seu início até à 
morte: exigem-no 
simultaneamente tanto a razão 
como a fé em Deus, autor da 
vida”.  Aos profissionais de 
saúde, Francisco desafia a uma 
ação que vise “constantemente 
a dignidade e a vida da pessoa, 
sem qualquer cedência a atos de 
natureza eutanásica, de suicídio 
assistido ou supressão da vida, 
nem sequer se for irreversível o 
estado da doença”. 
O texto refere que, em certos 
casos, a objeção de consciência 
pode ser uma “opção 
necessária” para os católicos 
que trabalham neste campo. 
 

Vive antes que a vida passe 

Uma vida vazia é muito pesada. Dar a si mesmo e ao mundo 
uma vida digna é muito mais do que andar sempre com 
pressa. O valor da existência não depende da quantidade de 
coisas que somos capazes de fazer ou das tarefas que 
executamos. O sentido da vida depende da qualidade com que 
se vive. Não cometer erros evitáveis ajuda muito. Quem julga 
que terá sempre segundas e terceiras oportunidades engana-
se a si mesmo de forma infantil. Importa aprender a caminhar 
de forma um pouco mais lenta. Tens de parar. De quanto em 
quanto tempo interrompes as tuas rotinas, para descansar 
bem e para avaliar o percurso feito? Quando costumas decidir 
qual o caminho a seguir? É difícil aceitar que a razão de não 
encontrarmos paz se deve a que a procuramos onde ela não 
está. O descanso que ansiamos está em nós. É inútil procurá-lo 
em qualquer outro lugar que não em nós mesmos. 
A vida impõe-nos uma luta constante contra maldades e 
indiferenças, mas, ao contrário do que se julga, grande parte 
delas são nossas. Tendemos a projetar nos outros o que está 
dentro de nós, chegando ao ponto de sermos ainda mais 
intolerantes com quem revela os mesmos problemas que nós! 
Não devia ser ao contrário? Sim, mas isso supõe que os 
assumiríamos. E esse é um passo de uma coragem de que 
muitos não são capazes. Quando te olhas ao espelho, gostas 
do que vês? 
Viver é amar. Aprender a abraçar e aprender a perder o que se 
abraçou. A vida é uma perda constante do que amamos, mas é 
também um mistério imenso de onde brotam sempre mais e 
mais mãos estendidas à espera do nosso amor. Não 
mendigam, são talvez sinais que nos apontam o caminho. 
A vida é um conjunto de aparentes acasos que se sucedem. Há 
quem confie que têm sentido, apesar de não o conseguir 
descobrir. Outros investem e perdem tempo e forças a tentar 
compreender o que está muito acima da sua capacidade de 
entender! Se tivesses de viver para sempre como vives agora, 
viverias bem? 
Descansa um pouco e aproxima-te da grande pergunta: o que 
devo fazer para ser feliz? Não procures a resposta em lado 
algum a não ser em ti. As respostas dos outros são deles. De 
cada um deles. Há muitos que são infelizes da mesma forma e 
juntos, porque adotaram para si soluções que não eram as 
suas. A minha vida é um caminho único de mim para os outros, 
não o contrário. A vida é amor, não é egoísmo. 
 

José Luís Nunes Martins, Agência Ecclesia

 

         Leituras de dia 9, V Domingo Comum 
     1ª Leit: Is 58, 7-10|salmo: 111(112) |2ª Leit: 1 Cor 2, 1-5| Evg: Mt 5, 13-16 
 

INFORMAÇÕES ÚTEIS: Nas eucaristias da semana, o nosso pároco encontra-se na Igreja de S. Luís, meia hora 

antes, para atender de confissão. A primeira eucaristia da semana é precedida de cerca de uma hora de Adoração 
ao Santíssimo Sacramento. Quem quiser receber a folha paroquial em casa, através de email, pode pedir através do 
mail: paroquiapinhel@gmail.com  
 



Missão País em Pinhel esta semana 
Vindos sobretudo da Faculdade de Economia do Porto, esta semana temos 
connosco cerca de 60 jovens missionários. Destaca-se a sua presença nas escolas 
e instituições de solidariedade na comunidade, assim como uma Vigília de 
Oração na quarta-feira, dia 5. Nesse mesmo dia os jovens vão jantar nos lares 
que se inscreveram para o efeito. Destaque ainda para o Teatro de Sábado, dia 
8, às 21h30, no cine-teatro. Todos os dias da semana, com excepção da segunda-

feira e quarta-feira, haverá eucaristia pelas 18h30. Vai ser uma semana de muita animação e 
espiritualidade. Os jovens aproveitam para agradecer a todos as instituições que os vão receber, 
e todo o apoio dado, em particular, pela Camara Municipal de Pinhel e a Santa Casa da 
Misericórdia. Mais informações em www.missaopais.pt 
 

Pinhel assinala 250 anos da criação  
da Diocese e da elevação a cidade 

Ao longo do ano de 2020 Pinhel vai assinalar os 250 anos da 
criação da Diocese e da elevação a cidade. Ao longo do ano
haverá diversos eventos que juntam a Câmara Municipal e a 
Paróquia de Pinhel. O pároco da cidade explicou ao Jornal A 
GUARDA (de onde retiramos parte desta notícia) que “com a 
Câmara está a organizar-se uma grande parceria, para que seja 
quase uma comemoração conjunta dos 250 anos da cidade e da 

Diocese, uma vez que Pinhel foi elevado a cidade porque fora criada a diocese”. A Diocese de 
Pinhel foi criada a 21 de Junho de 1770 por bula do Papa Clemente XIV e a erecção do Bispado 
no dia 10 de Julho de 1770. A cidade de Pinhel foi criada a 25 de Agosto de 1770. 
Ainda sem datas definitivas, o Padre Jorge Castela adiantou que estão programadas várias 
iniciativas, nomeadamente uma grande celebração comemorativa com presença do cardeal 
patriarca, D. Manuel Clemente, antigo bispo titular de Pinhel; uma jornada de estudo e 
conferências alusivas à Diocese de Pinhel; a edição de livro de bolso sobre a diocese de Pinhel; 
uma exposição temporária sobre a diocese de Pinhel, com cópia do documento da sua criação. 
Entre 21 de Junho, data da criação da diocese e 12 de Julho, domingo a seguir à erecção do 
bispado (10 de Julho), está prevista uma programação mais intensa com concertos de oração, 
reavivar de tradições e momentos de espiritualidade. 
 
A Diocese de Pinhel foi extinta em 30 de Setembro de 1881, por bula do Papa Leão XIII. Porém, o
título de bispo titular de Pinhel continua a ser usado por bispos auxiliares, à semelhança do que 
sucede com outras dioceses históricas de Portugal extintas. D. Manuel Clemente, actual Cardeal 
patriarca de Lisboa, foi bispo titular de Pinhel entre 1999 e 2007. Seguiu-se D. Guillermo Martín 
Abanto Guzmán, quando foi nomeado bispo auxiliar de Lima (Peru), entre 2009 e 2012.
O último Bispo Titular de Pinhel foi Mons. Jorge Estrada Solorzáno, ao ser nomeado bispo auxiliar 
do México em 28 Maio de 2013. Com a nomeação para bispo de Gómez Palacio (México), em 
Maio 2019, deixou de ser bispo titular da extinta Diocese de Pinhel. 
 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFISSÕES DURANTE A 
MISSÃO PAÍS 

Ao longo desta semana diferente na nossa 
comunidade cristã, somos convidados a 
aproveitar a presença dos jovens missionários, 
que são acompanhados pelo Pe Oswaldo 
Ramos. Entre todas as actividades, haverá 
oportunidade de, antes das eucaristias 
semanais, poder usufruir do sacramento da 
confissão. O Pe Oswaldo estará todos os dias 
um pouco mais cedo na Igreja, cerca das 17h30,
para esse efeito.  
 

REUNIÃO COM PAIS DO 2º ANO 
DA CATEQUESE 

A propósito da festa do Pai Nosso, que se vai 
realizar no dia 16 de Fevereiro, o nosso pároco 
pretende reunir com os pais dos catequizandos 
do 2º ano no dia 6 de Fevereiro, quinta-feira, 
pelas 21h, no Centro Pastoral de Pinhel 
 

ZELADORAS DA IGREJA 
Reuniram, na passada quarta-feira, às 19h00, 
os grupos das zeladoras da Igreja de s. Luís, para 
se reorganizarem, dado que se juntou um novo 
grupo a esta missão tão nobre da comunidade 
cristã. Se ainda estiveres interessada em 
colaborar, contacta alguma zeladora. 
 

NOVO DECANO DO COLÉGIO 
CARDINALÍCIO 

O Papa Francisco aprovou a 
eleição do cardeal Giovanni 
Battista Re como decano do 
Colégio Cardinalício. O decano 
é considerado “primus inter 
pares”, não tendo poder de 
governo sobre outros cardeais; 
entre as suas funções está a de 

convocar o conclave, em caso de sede vacante, 
e de o presidir. 
 

REUNIÃO VIA-SACRA ENCENADA 
A equipa da paróquia responsável por organizar 
a via-sacra encenada pelas ruas da cidade e que 
vai ocorrer dia 10 de Abril, sexta-feira santa, 
reuniu esta semana, na sexta-feira, às 19h, para 
se começar a preparar as novidades deste ano. 
 

FESTA DE SÃO BRÁS 

No dia 9 de Fevereiro, a paróquia do Pereiro vai 
realizar uma festa em honra de S. Brás. A 
Eucaristia solene será às 14h30, e será seguida 
de procissão e rematação de enchidos e buchos 
de grande fama e tradição.  
 

RETIRO NO SEMINÁRIO 
O Seminário da Guarda pretende oferecer um 
retiro em tempo de Quaresma dirigido a 
adultos. Terá início dia 28 de Fevereiro às 20h, 
com o jantar, e irá até ao almoço do dia 1 de 
Março, Domingo. Os interessados devem 
contactar o Centro Pastoral ou o nosso pároco, 
ou o Seminário da Guarda, e as inscrições, que 
são limitadas, terminal dia 24 de Fevereiro. 
 

ENOVAR - ALPHA 
O Secretariado Nacional Alpha Portugal realiza, 
nos dias 07 e 08 de fevereiro, a 3ª edição da 
conferência nacional ENOVAR no auditório da 
Senhora da Boa Nova, no Estoril (Patriarcado de 
Lisboa). O tema central deste ano vai ser «Unir 
para Construir» e tem como orador principal o 
padre James Mallon, sacerdote canadiano 
 

CAPUCHINHOS LANÇAM NOVA 
APLICAÇÃO DA BIBLIA 

Os Capuchinhos e a Difusora Bíblica lançaram 
uma ‘App’ da Bíblia, disponível, gratuitamente, 
para Android. A iniciativa assinalou o Domingo 
da Palavra de Deus, instituído pelo Papa 
Francisco. A App está disponível para 
download: www.capuchinhos.org/appbiblia 
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