
Ora, diga lá!? 
1. Qual a cor litúrgica dos 
paramentos usados na Quaresma? 
a) branco; b) roxo; c) vermelho;  
d) verde 
 

2. Em que dia calha a Páscoa de 
2020? 
a) 1 Janeiro; b) 12 Abril; c) 25 Abril; 
d) 1 Maio 
 

3. Que celebração marca o início 
do tempo da Quaresma? 
a) Carnaval; b) Cinzas; c) Assunção; 
d) Santos 
 

4. Depois da Páscoa, quando é que 
se retoma o Tempo Comum? É a 
seguir ao… 
a) Natal; b) Terço; c) Baptismo;  
d) Pentecostes 
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Serviços Religiosos  

26 de Fevereiro      | quarta-feira  Eucaristia: 21H00 (Imposição das cinzas) 

28 de Fevereiro      | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

29 de Fevereiro      | Sábado  

Eucaristia vespertina: 18h30 
Eucaristia vespertina em Cidadelhe: 16h30 
Eucaristia vespertina em Malta: 19h30 

1 de março              | Domingo 

Eucaristia Dominical: 12h00 
Eucaristia Dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia Dominical em V. Madeira: 09h15 

 

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

 

Eu thanatos 
 
 
 
 

 
"a sociedade hoje está 
pouca dada a saber 
conviver com a dor, 
está a desvalorizar a 
realidade da vida para 
valorizar aquilo que é 
um elemento mais 
circunstancial que é a 
eliminação da dor, dor 
psíquica ou dor física" 
 

Ascenso Simões, PS 

 
“O problema maior é 
que toda a eutanásia 
pressupõe que a 
pessoa pede para ser 
morta, mas isso não 
acontece na Holanda e 
na Bélgica: uma grande 
parte dos eutanasiados 
nunca pediram, são 
mortos por decisão de 
familiares, de médicos 
e de enfermeiros” 
 

Walter Osswald 

 

Quando eu pedir a morte,  
abracem-me 
Daqui a uns anos, se viver até lá, espero que os meus filhos tomem 
conta de mim. Não quero ir para um lar, ficam já a saber: quero 
morrer perto, com a minha família por perto. Farei tudo por isso e 
rezo para que também o façam. Espero que tenham paciência para 
me aturar sempre que eu fizer dez vezes a mesma pergunta, quando 
eu perder o juízo, entornar a sopa e levantar-me a meio da noite 
para fazer a cama. E também espero que me mintam sobre os 
resultados das análises. Quero que poupem o meu sofrimento e não 
me levantem a voz. Se tiverem de me lavar, alimentar, transportar, 
tratar, que o façam com jeito e com amor. Sem impaciência, sem 
rispidez. No fundo, espero que tenham piedade de mim e que me 
mimem como os meus pais me mimaram. Vocês são seis, podem 
dividir o sacrifício por todos e compensar a ausência dos que têm 
mais que fazer. São seis também por causa disso: para poderem 
partilhar as coisas más com menos sacrifício e as boas com muito 
mais alegria, até os pais. E se eu estiver a sofrer, a sofrer mesmo 
muito, deixem-me morrer em paz, mas não me matem. Mesmo que 
a eutanásia seja legal, não deixem, nem me deixem pedi-la. Curem o 
meu sofrimento com amor e companhia, com cuidado, e aliviem-me 
a dor para afastar o desespero. O meu e o vosso. Mas não me 
matem. Quando eu morrer que seja pela doença que me está a 
matar e não porque a quis matar acabando com a minha vida. Quero 
morrer com dignidade e não por desespero. Por isso não acreditem 
quando vos disser que não vale a pena, que a minha vida não vale a 
pena, que a minha vida não vale o meu sofrimento. Se eu disser isto, 
mesmo que chore a dizer isto, estou a mentir: é para vos querer 
livrar do meu sofrimento, porque tenho vergonha da minha 
fragilidade, porque sou o vosso peso. Será por vocês que implorarei e 
não por mim. Por mim, ficarei com vocês até ao fim, mesmo a sofrer; 
prefiro que cuidem de mim, mesmo que não me tratem. Não quero 
ser um fardo, mas se calhar vou ser. De certeza que vou ser, é a vida. 
E quando a batalha estiver perdida, deixem a doença levar-me, 
larguem-me. Não sei se quero despedidas, acho que não. Disfarcem 
a minha morte, por favor. Espero que daqui a uns anos, se eu viver 
até lá e se for legal vocês matarem-me mesmo que seja para acabar 
com o meu sofrimento e porque eu vos peço, não me oiçam, não me 
matem. Se a lei não me proteger, protejam-me vocês. Quando eu 
pedir a morte, abracem-me, não me matem. 
 

Inês Teotónio Pereira (05 Maio 2018 in DN)
 

         Leituras de dia 1, I Quaresma 
     1ª Leit: Gen 2, 7-9;3, 1-7|salmo: 50(51) |2ª Leit: Rom 5, 12-19| Evg: Mt 4, 1-11 
 

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  
 



“Querida Amazónia”  
uma Exortação em forma de sonhos 

Acabou de ser publicada, no passado dia 12 de fevereiro,
uma nova Exortação Apostólica do Papa. A exortação 
“Querida Amazónia” resulta da assembleia especial do 
Sínodo dos Bispos para a região pan-amazónica”, celebrada 
com o tema ‘Amazónia, novos caminhos para a Igreja e para 
uma ecologia integral’, de 6 a 27 de outubro de 2019. 

Nela, o Papa apresenta quatro capítulos com sonhos expressos: o sonho social, o sonho cultural, 
o sonho ecológico e o sonho eclesial. O sonho social do Pontífice é uma Igreja ao lado dos 
oprimidos. Ao sonho cultural é dedicado o segundo onde o Pontífice esclarece que “promover a 
Amazônia” não significa “colonizá-la culturalmente”. O sonho ecológico fala da beleza natural da 
Amazónia, e o sonho eclesial é dedicado aos desafios que a Igreja é chamada a enfrentar na 
região. Este último capítulo é o que tem causado mais polémica, dado que muitos esperavam 
algum avanço no que se refere a temas eclesiais como o celibato e a ordenação de mulheres, e 
sobre os quais o Papa não emitiu pareceres para além do já estipulado na doutrina da Igreja.  
Um documento a ler! 
 

Quaresma e “Quadragésima de Pinhel” 
A Quaresma deste ano tem início no próximo dia 26 de 
fevereiro, com a chamada Quarta-feira de Cinzas. A Páscoa, 
que ocorrerá no dia 12 de abril, será o ponto alto desta 
caminhada.  
A bênção e imposição das cinzas é uma prática penitencial 
muito antiga. Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos, 
que tinham prejudicado a comunidade cristã com 
escândalos públicos, expiavam-nos durante a Quaresma.
No começo deste tempo litúrgico, recebiam as cinzas sobre 

as suas cabeças, em sinal de humildade, e a seguir eram acompanhados à porta da igreja. Até 
Quinta-feira Santa, não participavam nas assembleias da comunidade, mas permaneciam no 
átrio, em sinal de penitência. A Igreja, através da cerimónia simbólica da imposição das cinzas, 
quer que reconheçamos a nossa condição de pecadores.  
Na nossa comunidade e neste período de quarenta dias para preparar a Páscoa, destaca-se ainda 
a “Quadragésima de Pinhel”, uma vivência da Quaresma que prevê revitalizar algumas tradições 
ou momentos espirituais de grande valor, e dar cunho cultural a algumas tradições relacionadas 
com este período litúrgico da Igreja, em parceria com a Camara Municipal.  
Destacar-se-á a Ceia Pascal Judaica, que vai ocorrer no dia 4 de abril, uma refeição que nos fará 
remontar aos tempos de Jesus, às ceias pascais judaicas, onde os participantes poderão 
experimentar espiritualmente essa refeição. Destacar-se-á, como é hábito, a encenação da 
paixão e morte de Jesus e que este ano será dia 10 de abril. Se quiseres colaborar nesta 
encenação contacta os responsáveis ou o nosso pároco.  
 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOSIÇÃO DAS CINZAS 
No próximo dia 26 de fevereiro, Quarta-feira de 
Cinzas, celebraremos na nossa comunidade a 
Eucaristia pelas 21h, e nela faremos a cerimónia 
da Imposição das Cinzas. 
 

ENCONTRO PARA CRISMANDOS 
No próximo dia 29 de Fevereiro, Sábado, pelas 
14h, o nosso pároco vai reunir com todos os 
crismandos inscritos para fazer o Crisma este ano 
na paróquia, sendo de caracter obrigatório a sua 
presença. Esta será o 1º de vários encontros que 
os crismandos vão ter para preparar o Crisma. 
 

FORMAÇÃO PARA ADAP’S 
O atual arciprestado de Pinhel está a organizar um 
curso para orientadores das Assembleias 
Dominicais na Ausência do Presbítero, 
habitualmente chamadas de Celebrações da 
Palavra. A formação, que vai decorrer em quatro 
sextas-feiras seguidas, a saber, 28 de fevereiro, 6, 
13 e 20 de Março, pelas 21h, no Centro pastoral 
de Pinhel, terá como formadores os padres do 

arciprestado. No final destes quatro encontros, 
haverá um encontro com o secretariado 
diocesano da Liturgia para pormenores práticos, a 
agendar de acordo com o mesmo secretariado. 
 

CONSELHO PASTORAL  
No próximo dia 9 de março, vai haver reunião do 
Conselho Pastoral Diocesano, no Seminário da 
Guarda, com início às 14H30 e terminus previsto 
para as 16H30. O nosso pároco tem assento neste 
conselho como Coordenador da pastoral 
Diocesana.  
 

10 ANOS DE PASSO-A-REZAR 
O projeto online ‘Passo a Rezar’, ligado aos 
jesuítas, celebrou no passado dia 17 de fevereiro 
o seu 10º aniversário, chegando semanalmente a 
85 mil pessoas em Portugal e noutros países de 
língua portuguesa com propostas de oração. A 
plataforma, presente num site, aplicação móvel, 
redes sociais e newsletters, contou com 2 milhões 
e 300 mil ‘plays’ (cada play corresponde a uma 
oração ouvida) e 660 mil downloads, em 2019. 
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ORAÇÃO DA VIA-SACRA DURANTE A QUARESMA 
A oração da Via-sacra recorda-nos o caminho de Jesus ao calvário. Será rezada todos os dias 
possíveis pelas 18h00. Sugerimos que a orientação desta oração ocorra do seguinte modo, se algum 
destes grupos não puder, que peça a outro que o substitua: 

 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 
DIA/SEM fev. RESPONSÁVEL mar RESPONSÁVEL mar RESPONSÁVEL 

Segunda (18h) 24 -------- 2 Catequese 9 Zeladoras (gr 2) 

Terça (18h) 25 -------- 3 Mães de Paula 10 Catequese 

Quarta (18h) 26 (cinzas) 4 Grupo Bíblico 11 A. Litúrgica 

Quinta (18h) 27 MEC’s 5 Legião de Maria 12 Vicentinas 

Sexta (18h) 28 Catequese  6 MEC’s 13 MEC’s 

Sábado (18h) 29 Vicentinas  7 Zeladoras (gr 1) 14 Mães de Paula 
 

4ª SEMANA 5ª SEMANA 6ª SEMANA 

março RESPONSÁVEL março RESPONSÁVEL Mar/ab RESPONSÁVEL 

16 Mães de Paula 23 MEC’s 30 Mães de Paula 

17 MEC’s 24 A. Litúrgica 31 Catequese (Dom) 

18 Catequese 25 Grupo Bíblico 1 Acólitos 

19 Acólitos 26 Catequese 2 (Sagrado Lausperene) 

20 Zeladoras ( g 3) 27 Legião de Maria  3 (Vigília DPJUV) 

21 Grupo Coral  28  (Retiro) 4 (Ceia Pascal judaica) 
 

6 abr Zeladoras (gr 4) 7 abr MEC’s 8 abr Vicentinas 

 


