
A sogra 
Um homem encontra um amigo e diz-lhe: 
- Estás cada vez mais parecido com a minha 
sogra. A única diferença é o bigode! 
O amigo responde-lhe; 
- Mas eu não tenho bigode! 
- Mas a minha sogra tem! 
 

No manicómio 
- Diga-me; por que está aqui? 
- Por gostar mais de sapatos do que de botas! 
- Mas isso é natural! Eu próprio prefiro os 
sapatos! 
- Ah sim? E como gosta mais deles: cozidos ou 
fritos? 
 

Na farmácia 
Diz o farmacêutico para um fornecedor: 
- Há mais de 20 anos que vendo estes 
comprimidos e nunca tive uma única 
reclamação. Ora isto prova o quê? 
Ouve-se uma voz muito sumida: 
- Que os mortos não falam! 
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Serviços Religiosos  

19 de Fevereiro      | quarta-feira  Eucaristia: 18h30 

20 de Fevereiro      | quinta-feira  Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

21 de Fevereiro      | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

22 de Fevereiro      | Sábado  
Eucaristia vespertina em V. Madeira: 17h30 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 18h30 

23 de Fevereiro      | Domingo 

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

 

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

 

investir na 
valorização das 
pessoas mais 
velhas 
 
 
 
 
 
“Na Holanda já serão cerca de 
20 casos diários de eutanásia 
por dia. Mais. Pretende-se 
disponibilizar o comprimido 
Drion gratuitamente às 
pessoas com mais de 70 anos, 
oferecendo-lhes a 
possibilidade de se suicidarem 
sem mais burocracia ou 
dificuldade. Ao invés de se 
investir na valorização das 
pessoas mais velhas, 
ocupando-as e acompanhando-
as, cria-se lentamente a ideia 
de que são uma excrescência 
da sociedade. Considero um 
horror. A mudança de 
paradigma, passando de uma 
humanidade de resiliência para 
uma de suicidas, só pode 
aproveitar a estados onde a 
dimensão social faliu e se 
espera abreviar encargos por 
folia com a morte.” 
 

Valter Hugo Mãe , in JN 
escritor que se auto-intitula sem fé

 

carta aos senhores deputados  

Não há dúvida de que há doentes que se sentem mortos 
psicológica e socialmente (mergulharam numa vida sem 
sentido e experimentam a mais profunda solidão) e parece-
lhes que já só lhes falta morrer biologicamente. Quererão 
realmente morrer ou quererão sentir-se amados? 
Com a eutanásia e o suicídio assistido provoca-se 
deliberadamente a morte de outra pessoa (matar) ou presta-
se ajuda ao suicídio de alguém (ajudar a que outra pessoa “se 
mate”). A eutanásia não acaba com o sofrimento, acaba com 
uma vida!  
Quer a eutanásia, quer a obstinação terapêutica desrespeitam 
o momento natural da morte (deixar morrer): a primeira 
antecipa esse momento, a segunda prolonga-o de forma 
artificialmente inútil e penosa. Para nós, crentes, a vida não é 
um objeto de que se possa dispor arbitrariamente, é dom de 
Deus e uma missão a cumprir. E é no mistério da morte e 
ressurreição de Jesus que, como cristãos, encontramos o 
sentido do sofrimento. Mesmo se nos cingirmos a uma 
reflexão filosófica, não é lógico contrapor o valor da vida 
humana ao valor da liberdade e da autonomia. É que a 
autonomia supõe a vida e sua dignidade. A vida é um bem 
indisponível, o pressuposto de todos os outros bens terrenos e 
de todos os direitos. Não se alcança a liberdade da pessoa com 
a supressão da vida dessa pessoa. Temos também consciência 
de que nunca pode haver a garantia absoluta de que o pedido 
de eutanásia é verdadeiramente livre, inequívoco e 
irreversível. Em fases terminais sucedem-se momentos de 
desespero alternando com outros de apego à vida. Porquê 
respeitar a vontade expressa num momento, e não noutro? 
Que certeza pode haver de que o pedido da morte é bem 
interpretado, talvez mais expressão de uma vontade de viver 
de outro modo, sem o sofrimento, a solidão ou a falta de amor 
experimentados, do que de morrer? Ou de que esse pedido 
não é mais do que um grito de desespero de quem se sente 
abandonado e quer chamar a atenção dos outros? Ou de que 
não é consequência de estados depressivos passíveis de 
tratamento? Estando em jogo a vida ou a morte, a mínima 
dúvida a este respeito seria suficiente para optar pela vida (in 
dubio pro vita). 
Como cidadão e como crente, digo NÃO à Eutanásia e ao 
Suicídio Assistido, pois trata-se da interrupção voluntária do 
amor e da vida! 
 

Braga, 06.02.2020 (excerto) +Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga
 

         Leituras de dia 23, VII Domingo Comum 
     1ª Leit: Lev 19, 1-2.17-18|salmo: 102(103) |2ª Leit: 1 Cor 3, 16-23| Evg: Mt 5, 38-48 
 

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  
 



Grupo de cidadãos promove abaixo-
assinado em defesa de referendo 

Um grupo de centenas de cidadãos portugueses lançou um abaixo-
assinado para propor à Assembleia da República a convocação e 
realização de um Referendo Nacional sobre “a questão da 
(des)Penalização da morte a pedido”. Entre os mandatários 
encontra-se António Ramalho Eanes, antigo presidente da 
República. 
A pergunta a submeter a referendo é: “Concorda que matar outra 
pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser 
punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias?”. 

A Assembleia da República agendou para 20 de fevereiro o debate dos projetos do BE, PS, PAN e PEV 
sobre a despenalização da eutanásia em Portugal. 
A iniciativa popular de referendo tem entre os seus mandatários nomes como Manuela Ramalho Eanes 
e Manuela Ferreira Leite; Manuel Braga da Cruz, antigo reitor da UCP; e Eugénio Fonseca, presidente 
da Cáritas Portuguesa. A lista inclui vários médicos, como Laureano Santos, João Paulo Malta, Isabel 
Galriça Neto, Margarida Neto ou Walter Osswald, além de responsáveis da Federação Portuguesa pela 
Vida e outras organizações. Luís Villas-Boas, pai da Emergência Infantil e do Refúgio Aboim Ascensão, 
e Fernando Soares Loja, da Aliança Evangélica Portuguesa, também estão entre os mandatários. 
Esta semana, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, recorreu à rede social Twitter, para admitir um 
referendo sobre a legalização da eutanásia. 
“A vida humana nunca é referendável. Eticamente. Mesmo que a totalidade da população aprovasse 
uma técnica de morte, esta seria sempre deplorável. Mas mais deplorável seria se 150 ou 200 pessoas 
impusessem os seus critérios a largos milhões de cidadãos”, escreveu. Quem quiser assinar, pode fazer 
aqui: https://peticaopublica.com/psign.aspx?pi=referendosimavida 
 

 
 
 
 
 

Fundação da Liga dos Servos de Jesus a 
11 de fevereiro de 1924 

O Venerável Servo de Deus D. João de Oliveira Matos, bispo auxiliar da 
diocese da Guarda, fundou a Liga dos Servos de Jesus em 1924. Associa-
se a data da fundação desta associação de fiéis de direito diocesano a 11 
de fevereiro desse ano, data do fim do primeiro retiro orientado pelo D. 
João às primeiras candidatas a Servas de Jesus, na Lageosa do Mondego, 
concelho de Celorico da Beira. Para assinalar o 96º aniversário, da Liga, o 
seu Assistente Espiritual, o Padre Jorge Colaço, orientou este sábado, dia 
15 de fevereiro, mais uma jornada espiritual aos Servos de Jesus, no 
Outeiro de São Miguel da Guarda. 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÃO DA EQUIPA CPM 
No passado dia 13 de fevereiro, quinta-feira, a 
equipa de CPM de Pinhel reuniu, juntamente 
com a equipa de Nossa Senhora Pinhel, para 
preparar o encontro CPM de noivos a ocorrer 
nos dias 18 e 19 de abril. 
 

PÁROCO NA ESCOLA 
Dias 19 e 20 deste mês o nosso pároco, a 
convite da professora de EMRC, Amélia 
Sebastião, vai participar nalgumas aulas do 
9ºano de EMRC, com o objetivo de dar seu 
testemunho e responder a questões 
existenciais e vocacionais aos alunos.  
 

CONFERENCIA 250 ANOS 
Enquadrada na Feira das Tradições deste ano, 
vai decorrer, no Sábado, dia 22, um Colóquio 
temático sobre os 250 anos da Cidade e 
Diocese, e os 25 anos da feira das Tradições. 
Será no recinto da feira pelas 14h30. 
 

JACINTA MARTO 
A mais nova vidente de Fátima, Jacinta Marto, 
faleceu a 20 de fevereiro de 1920, no Hospital 
Dona Estefânia, em Lisboa, com uma pleurisia, 
uma epidemia gerada pela pneumónica, 
doença que matou muita gente naquela época. 
Cumpre-se este ano o centenário da morte da 
mais jovem cristã não mártir a ser canonizada. 
Foi beatificada em 2000 pelo Papa João Paulo 
II; e canonizada em 2017 pelo Papa Francisco. 
Sigamos o exemplo de oração, de penitência e 
sacrifício desta menina, Santa Jacinta Marto. 

PADRES DEFENDEM TÍTULO 
A seleção portuguesa de futsal do clero vai 
defender o título de campeã da Europa, de 17 a 
21 de fevereiro, na República Checa. Neste 
torneio vão estar presentes 19 seleções e a 
seleção portuguesa integra o grupo da Hungria, 
Itália, República Checa e Cazaquistão. A seleção 
portuguesa está a treinar desde setembro com 
jogadores de várias dioceses inicialmente 
foram pré-convocados 20 jogadores e neste 
momento já foram convocados para o europeu 
14 padres portugueses. 
 

BENTO XVI RENUNCIOU  
HÁ 7 ANOS 

Cumpriram-se esta semana 7 anos desde o dia 
em que o Papa emérito Bento XVI anunciou 
publicamente a sua renuncia ao papado. 
Apesar de não ser uma decisão inédita na 
história da Igreja, o anúncio do dia 11 de 
fevereiro de 2013, surpreendeu muitos 
cristãos. Desde então, o Papa emérito tem 
vivido num convento dentro do Vaticano, 
dedicando-se à oração e ao silêncio.  
 

ESTUDOS SOBRE A VIDA 
CONSAGRADA 

A Semana de Estudos sobre da Vida Consagrada 
que decorre de 22 a 25 de fevereiro, no Centro 
Pastoral Paulo VI, em Fátima, tem como tema 
«Consagrados para Evangelizar» Esta atividade 
formativa é promovida pela Conferência dos 
Institutos Religiosos de Portugal (CIRP). 
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REZAR NA QUARESMA 
Já está disponível no Centro Pastoral o novo livro da 
Quaresma, um livro de orações, a cores, para o tempo da 
Quaresma. 
O livro contém uma Frase bíblica, uma meditação, uma oração 
e uma imagem a contemplar para cada dia da Quaresma. Podes 
adquirir no Centro Pastoral ao preço de 1,50€. 

 

Dossier digital sobre a Eutanásia  
A agência portuguesa Eclésia, preparou um dossier especial com notícias, textos de opinião, 
conteúdos científicos e subsídios pastorais sobre este tema tão delicado quanto fraturante. 
Este portal está em permanente atualização e pode ser consultado 
em: https://agencia.ecclesia.pt/portal/tag/eutanasia-bioetica/page/2/ 
 


