
Jesus cura tudo  
Jesus regressa à Terra e entra num café: 
- Olá a todos, eu sou Jesus e voltei! 
- Tás a gozar… – diz logo um dos presentes. 
- É verdade: sou Jesus! 
- Então prova isso… – desafia outro dos 
presentes. 
Um paralítico estava a passar numa cadeira 
de rodas, Jesus põe-lhe a mão no ombro, 
quase instantaneamente o homem levanta-se 
e começa a andar. Sem haver tempo para 
reações, um cego que estava a beber uma 
cerveja, Jesus toca-lhe nos olhos e o cego 
volta a ver perfeitamente. Jesus preparava-se 
para tocar noutro homem e diz este muito 
exaltado: 
- Não me toque! Não me toque! 
- Porquê? Não te vou fazer mal, só te quero 
curar… 
E responde o homem: 
- Não me toques! Logo agora que consegui 
baixa há três semanas, só me faltava esta… 
 

Preste bem atenção ao que 
a mente é capaz! 

Todos os pratos estão de 
cabeça para baixo. Mas quando 
conseguir ver um de cabeça 
para cima, todos virarão! 
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Serviços Religiosos  

11 de Fevereiro      | terça-feira  Eucaristia: 18h30 Dia Mundial do Doente 

14 de Fevereiro      | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

15 de Fevereiro      | Sábado  
Eucaristia vespertina: 18h30 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h30 

16 de Fevereiro      | Domingo 

Eucaristia Dominical: 12h00 
Eucaristia Dominical em Malta: 10h30 
Eucaristia Dominical em Azevo: 09h15 

 

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

 

11 de fevereiro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos irmãos e irmãs 
enfermos: a doença coloca-
vos de modo particular entre 
os «cansados e oprimidos» 
que atraem o olhar e o 
coração de Jesus. É de lá que 
vem a luz para os vossos 
momentos de escuridão, a 
esperança para o vosso 
desalento. Convida-vos a ir 
ter com Ele: «Vinde». Com 

efeito, n’Ele encontrareis 
força para ultrapassar as 
inquietudes e interrogações 
que vos surgem nesta “noite” 
do corpo e do espírito. É 
verdade que Cristo não nos 
deixou receitas, mas, com a 
sua paixão, morte e 
ressurreição, liberta-nos da 
opressão do mal. 
 

da Mensagem do Papa Francisco 
para o Dia Mundial do Doente 

 

Dona da minha vida 
A frase era demasiado imperativa. Eu sou dona 
da minha vida. Era demasiado impositiva e 
antropocêntrica. Eu sou dona da minha vida e 
posso fazer o que quiser com ela.  

Esta frase saiu dos lábios de uma amiga, para 
afirmar a sua opinião sobre a eutanásia e sobre 
outros assuntos relacionados com a vida.  

Creio que ela foi honesta consigo mesma, pois é 
isso mesmo que pensa. Está convencida que se a 
vida é dela, é a sua dona. De facto a vida é dela.  

Mas não creio que seja a sua dona. E não o digo 
por uma questão piedosa, como quando 
dizemos, sem mais, “estamos nas mãos de 
Deus”. Como se fosse um fado, um destino de 
resignação que não queríamos mas que temos 
de aceitar. Essa lógica não me agrada muito. 

Faço esta afirmação de uma forma, que julgo, 
um pouco mais cientifica ou com base na 
experiência humana. Porque se fossemos donos 
da nossa vida, como explicar que, sem o 
querermos, nos surjam doenças, problemas, 
sofrimentos? Se fossemos donos da nossa vida, o 
mais provável é que todos tivéssemos uma bela 
casa e belos carros e mais não sei o quê. 
Seríamos todos muito capacitados, sumamente 
inteligentes e dotados. Se nós fossemos donos 
da nossa vida, o mais provável era acabarmos 
achando-nos igualmente donos das vidas dos 
outros. Acabaria tornando-se um caos. 

Nós somos donos das nossas opções, mas não 
somos donos da nossa vida. 
 

Jorge Castela, pároco

 
 

         Leituras de dia 16, VI Domingo Comum 
     1ª Leit: Sir 15, 16-21(15-20)|salmo: 118(119) |2ª Leit: 1 Cor 2, 6-10| Evg: Mt 5, 17-37 
 

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  
 



Jornadas Pastorais do Clero sobre a Bíblia  
 “A Bíblia nas tradições e na cultura portuguesa” é o tema das 
Jornadas Pastorais do Clero da Diocese da Guarda que terão 
lugar a 11 e 12 de Fevereiro, no Seminário da Guarda.  
No primeiro dia das jornadas, no Seminário da Guarda, pelas 
11h00, frei Herculano Alves vai falar sobre “Como ler um texto 
bíblico, no contexto do Congresso Internacional sobre a Bíblia na 
Cultura Ocidental” e, às 14h30, José Eduardo Franco fala sobre  

as “Raízes bíblicas de Portugal e das nações da Europa”. 
No dia 12 de fevereiro, às 10h30, Eugénia Magalhães fala sobre “A Bíblia nos discursos místico e 
espiritual dos autores portugueses” e às 14h30 vai realizar-se uma mesa redonda sobre “A 
presença da Bíblia nas tradições de Quaresma/Páscoa”, onde estará presente a Vice-presidente 
da Camara Municipal de Pinhel para falar de algumas tradições no concelho, em especial a 
encenação da via-sacra pelas ruas de Pinhel. 
 

Faculdade de Teologia lança revista 
A Universidade Católica Editora apresentou no dia 23 de janeiro o primeiro número da ‘Ephata’, 
Revista Portuguesa de Teologia, que unifica o trabalho desenvolvido até agora por três 
publicações: Theologica (Braga), Didaskalia (Lisboa) e Humanística e Teologia (Porto). 
A publicação da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (UCP) é coordenada 
por João Manuel Duque, professor catedrático e editada pelos seus três núcleos, apostando na 
internacionalização e no diálogo com outras disciplinas científicas. O nome escolhido, ‘Ephata’, 
aponta “à abertura e à capacidade de escutar”, que se exige à Teologia, como a qualquer ciência.
 

Missão País mobiliza 3377 universitários 
A ‘Missão País 2020’ está a mobilizar 3377 universitários, de 55 
faculdades, numa semana de oração e divertimento, entrega e 
serviço, em 60 locais de Portugal, numa iniciativa de estudantes que 
nasceu ligada ao Movimento Apostólico de Schoenstatt. Joana 
Sequeira, chefe nacional da ‘Missão Pais’ informou de uma novidade:
“é que para além dos polos do Porto, Coimbra, Lisboa e Évora, este 
ano Aveiro, Leiria, Santarém e Algarve começaram as suas primeiras  

missões, depois de um processo de acompanhamento”. 
 

Sabias que o logótipo da Missão país 2020, a partir do tema, tem “movimento” e o 
“pequeno Zaqueu que é muito pequenino” em relação à cruz grande “está a descer 
na direção de fazer qualquer coisa” e, nesse sentido, a cor, o “terracota, é a cor de 
obra, de construção, o tijolo que constrói uma igreja, que constrói uma missão”. 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FESTA DO PAI NOSSO 
No próximo domingo, dia 16 de Fevereiro, os 
catequisandos do 2º ano vão realizar a festa do 
Pai Nosso, uma festa que realça o valor e 
importância da oração. 
 

DIA MUNDIAL DO DOENTE COM 
BENÇÃO DOS DOENTES 

No próximo dia 11, a Igreja celebra o XXVIII Dia 
Mundial do Doente, com o tema «Vinde a Mim, 
todos os que estais cansados e oprimidos, que 
Eu hei-de aliviar-vos» (Mt 11, 28) 
A data foi instituída a 11 de fevereiro de 1992, 
pelo Papa João Paulo II. Na carta de instituição 
do Dia Mundial do Doente, o Papa João Paulo II 
lembrou que a data representa “um momento 
forte de oração, de partilha, de oferta do 
sofrimento pelo bem da Igreja e de apelo 
dirigido a todos para reconhecerem na face do 
irmão enfermo a Santa Face de Cristo que, 
sofrendo, morrendo e ressuscitando, operou a 
salvação da humanidade”. 
Na nossa comunidade, vamos celebrar 
eucaristia pelas 18h30, ocasião onde se fará a 
bênção dos doentes que assim o pretenderem. 
Para esse efeito, convidam-se as pessoas em 
maior sofrimento por questões de saúde, para 
que estejam presentes. Vamos rezar juntos! 
Haverá exposição do santíssimo para adoração 
a partir das 17h30. 
 

CORONA VÍRUS E VATICANO 
O Vaticano ofereceu cerca de 700 mil máscaras 
à China, um gesto solidariedade pela crise 
provocada pelo novo coronavírus, numa 
iniciativa conjunta da Esmolaria Apostólica e do 
Centro Missionário da Igreja Chinesa na Itália, 
com a colaboração da Farmácia do Vaticano. 

ENCONTROS DE CASAIS 

A paróquia de Sé e S. Vicente, está a organizar 
uns encontro de casais para quem quer 
vivenciar melhor a comunidade, a começar pela 
família. Os encontros são da responsabilidade 
do Centro de Preparação para o Matrimónio 
(CPM). O primeiro será dia 15 de Fevereiro, 
Sábado, pelas 15h, na Casa Paroquial da 
Guarda. Os restantes encontros estão previstos 
para dias 4 de abril e 9 de Junho. Inscrições em 
cpmguarda@gmail.com ou 966796336.  
 

ENCONTRO ENS EM FIGUEIRA 
As equipas de casais ENS reuniram em Figueira 
de Castelo Rodrigo, para celebrar a Eucaristia 
este Domingo. 
 

CATCORO ENSAIA DIA 14 
No próximo dia 14 de fevereiro, sexta-feira, 
pelas 18h30, e para preparar a festa do Pai 
Nosso, o catcoro vai ter ensaio no Centro 
pastoral. 
 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 
Os padres do arciprestado de Pinhel reuniram 
na passada quarta-feira, dia 6, para decidirem a 
formação de Mec’s para as Assembleias 
Dominicais na ausência do Presbítero e para 
programar as Confissões Quaresmais. 
 

PAPA DEDICA LIVRO A CRIANÇAS
O livro “As crianças são esperança”, com 
mensagens do Papa Francisco, foi lançado na 
Itália. A obra, organizada pelo padre Antonio 
Spadaro, apresenta-se como “um convite às 
crianças para fazer do mundo um lugar 
melhor””. As mensagens são acompanhadas 
por ilustrações de Sheree Boyd.  
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Se tens um familiar doente em casa que queira receber o Senhor através da 
comunhão, pelo menos aos Domingos, dia do Senhor, contacta a responsável São 

Martins ou um dos nossos Ministros Extraordinários da Comunhão. 
 

A Paróquia agradece a todos aqueles que participaram, acolheram e auxiliaram a concretizar o 
sucesso que foi a Missão País na comunidade. 
Peçamos ao Senhor os bons frutos da presença destes jovens missionários, quer para eles, quer 
para a nossa comunidade! 


