
Uma filha manda um mail para o seu 
querido pai 
"Querido pai, estou  apaixonada por um rapaz 
que vive longe de mim. Como sabes, eu estou 
na  Austrália oriental e ele vive em Nova 
Iorque. Conhecemo-nos num  chatroom e 
fizemos amizade no Facebook. Conversamos 
largas horas no  Whatsapp, propôs- me em 
casamento pelo Skype e temos dois meses 
de  relação através do Viber. 
Paizinho, preciso que me dês a tua Bênção. "    
Resposta do pai: 
"Wow, isto realmente é incrível!! 
Então, casa-te pelo Twitter, divirtam-se pelo 
Tango, mandem vir os vossos filhos pelo 
Amazon e paguem com o Paypal. 
Assegurem-se de terem bons Androids e 
ampliem o Wi-Fi para que a  comunicação seja 
boa. E se em algum momento te fartares do 
teu marido,  vende-o no Ebay!" 
 

Soluções do boletim nº 245 (23-02-2020): 1. b) roxo; 1. B) 12 de abril; 3. B) cinzas; 4. D) Pentecostes 
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Serviços Religiosos  

4 de Março             | quarta-feira  Eucaristia: 18h30  

5 de Março             | quinta-feira  Eucaristia em Q. Nova: 18h00  

6 de Março             | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

7 de Março             | Sábado  
Eucaristia vespertina em Malta: 18h30 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h30 

8 de março              | Domingo 

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

 

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

 

Qual o sentido 
do jejum 
cristão? 
 
 
 
 
 
 
Com o apelo à conversão, 
expresso na cerimónia da 
imposição das cinzas, a 
Igreja dirige-nos também 
um convite ao jejum.  
Renunciando a uma parte 
importante do seu 
alimento, o cristão 
manifesta a sua 
disponibilidade em seguir 
o Senhor e em amá-l’O 
acima de todas as coisas 
materiais e exprime a sua 
solidariedade com tantos 
homens privados de 
alimento, de meios 
económicos e de bens 
culturais e de 
possibilidade de 
progresso. Tempo de 
conversão, a preparação 
para a Páscoa deve 
transformar-se em 
«Quaresma de 
fraternidade». 
 

Quem ama, não desvia o olhar 
A vida de cada um de nós não é composta apenas de 
tranquilidade e alegrias, mas também de muitas 
preocupações e tristezas. O sofrimento faz parte da 
existência. Importa saber aceitá-lo como é e, partindo 
daí, chegar a combatê-lo de forma tão forte e eficaz 
quanto possível. 
Como? Com amor. 
É muito comum que o sofrimento de alguém faça com 
que outros o ignorem, como se se tivesse tornado 
invisível. Não querem ver, não querem pensar nisso, 
menos ainda sentir a dor do outro. 
Quem ama não desvia o olhar. Quem ama está 
presente, é presente. Fica, não importam as 
circunstâncias. Nada o afasta daquele lugar que 
escolheu. Ali, ao lado de quem ama. 
É difícil olhar para quem sofre, sim. É ainda mais difícil 
sofrer e não haver sequer quem olhe para aquele a 
quem a desgraça abraçou. 
Que tipo de amor é esse que não luta contra o mal? 
Que egoísmo é esse que faz desviar o olhar do 
sofrimento? Sim, é contagioso, mas a sua partilha é uma 
arma potente e pode ser o princípio do seu fim. Por 
mais absurdo que seja, o sofrimento também une e 
engrandece. 
Porque nos afastamos dos que estão mais frágeis? Não 
somos nós também frágeis? O silêncio da solidão é um 
grito quase insuportável. Nunca o ouviste em ti? 
A existência também é sofrimento. Sofrer não é morrer, 
é viver e querer viver. 
Quem não ama, não sofre. Quem não sofre, não vive. 
Quem não vive, o que está aqui a fazer? 
A dor pode despertar uma vontade que faz dos fracos 
fortes. Se houver quem não desvie o olhar. 
 

José Luís Nunes Martins, Ecclesia
 

         Leituras de dia 8, II Quaresma 
     1ª Leit: Gen 12, 1-4a|salmo: 32(33) |2ª Leit: 2 Tim 1, 8b-10| Evg: Mt 17, 1-9 
 

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  
 



Viagem em grupo à Roménia 
Foram abertas as inscrições para a 11ª viagem do roteiro 
“Fé e Cultura”, viagens que o nosso pároco, juntamente 
com um colega, costuma organizar.  
Este ano o destino é a Roménia, um país do oriente 
europeu, de língua latina com semelhanças à língua 
portuguesa, e visitado pelo Papa Francisco em 2019. Na 
Roménia o percurso turístico e religioso incluirá a visita a 
Bucareste, a Bistrita, a Gura Humorului, aos Mosteiros de 
Bucovina, a Piatra Neamt, às Gargantas de Bicaz, a Brasov, 
a Bran e a Sinaia.  
A viagem de nove dias decorrerá entre 16 e 24 de Julho de 
2020, é em regime de tudo incluído, em grupo, com tour-
laeder local em todo o circuito, acompanhante da agência 
portuguesa durante todo o programa, e acompanhamento 
religioso.  
Para mais informações e inscrição os interessados podem 
passar pelo Centro Pastoral ou contactar o nosso pároco. 

 

Ano recorde nas peregrinações à Terra Santa 
Os dados recentemente divulgados pelo Franciscan Pilgrim Office, centro de apoio às 
peregrinações vinculado à Custódia da Terra Santa, confirmam que 2019 foi um ano recorde para 
o afluxo de peregrinos. De acordo com os números apresentados, os peregrinos cristãos que de 
alguma forma beneficiaram do apoio do Centro Franciscano de Peregrinos foram cerca de 630 
mil, dos quais 98% eram católicos. Os países de origem das peregrinações assistidas pela rede 
franciscana em 2019 foram 115, sendo 35 europeus, 31 africanos, 23 americanos, 22 asiáticos e 
4 da Oceania. 
 

Sacramento da Penitência  
 

Devemos abeirar-nos do  
sacramento da Penitencia  
quando necessitamos voltar  
ao estado de graça. No entan- 
to, ao longo da Quaresma, e  
porque este período litúrgico é  
um período de especial conversão, exame de 
consciência e perdão, destacam-se as Confissões  
Quaresmais. Na nossa comunidade cristã de Pinhel 
será aproveitado o dia 2 de Abril, porque 
realizaremos nesse dia o Sagrado Lausperene na 
comunidade. Esta semana poderá aproveitar 
conforme o quadro. 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Domingo 15h00 Manigoto 

6 Sexta 17h00 Malta 

7 Sábado 
16h00 Argomil 

18h00 Ervas Tenras 

8 Domingo 15h00 Vendada 

12 Quinta 18h00 Ervedosa 

14 Sábado 

11h00 Espedrada 

15h30 Azevo 

17h00 Freixinho 

17h00 Prados 

18h00 Bouça Cova 

15 Domingo 15h00 Vascoveiro 

FESTA DA VIDA E REUNIÃO  
COM PAIS DO 8º ANO  

O nosso pároco vai reunir com os pais dos 
adolescentes que frequentam o 8º ano da 
catequese no dia 4 de Março, quarta-feira, pelas 
21h, no Centro Pastoral. Informamos ainda que a 
festa que estava prevista para dia 15, será dia 29 
de Março. 
 

RECOLECÇÃO DO CLERO 
No próximo dia 2 de março de 2019,  segunda-
feira, vai decorrer no Seminário da Guarda, a 
Recolecção Quaresmal do Clero. Na parte da 
tarde, os sacerdotes terão oportunidade de 
escutar uma reflexão sobre “o discernimento 
vocacional à luz do Cap IX da Christus Vivit”. 
Orienta esta recolecção quaresmal o Jesuíta
Padre Bruno Nobre. 
 

FALECEU DOM ILÍDIO LEANDRO 

O Papa Francisco 
aceitou a renúncia a 
3 de maio de 2018, 
sucedendo-lhe D. 
António Luciano. 

Ilídio Pinto Leandro nasceu a 4 de dezembro de 
1950, em Rio de Mel, Distrito e Diocese de 
Viseu; terminados os estudos em Filosofia e 
Teologia, no Seminário Maior de Viseu, recebeu 
a ordenação sacerdotal a 25 de dezembro de 
1973, na Catedral de Viseu. 
O Papa Bento XVI nomeou-o bispo de Viseu a 
10 de junho de 2006 e a ordenação episcopal 
decorreu a 23 de julho do mesmo ano. 
 

TOLENTINO NA CULTURA 
O Papa Francisco nomeou, no passado dia 21 de 
Fevereiro novos membros para dicastérios da Cúria 
Romana. Entre os nomeados, o cardeal 
português José Tolentino Calaça de Mendonça, 
Arquivista e Bibliotecário de Santa Romana 
Igreja, foi nomeado para o Pontifício Conselho 
para a Cultura. 

RETIRO PARA JOVENS 
A Pastoral Juvenil Universitária Vocacional da 
Diocese da Guarda volta a propor aos jovens 
um retiro de Quaresma. Acontecerá nas Penhas 
Douradas, Manteigas, entre os dias 13 e 15 de 
Março de 2020 e destina-se a jovens com idade 
superior a 16 anos. Iniciar-se-á na sexta-feira, 
dia 13 de Março, pelas 20:30, após o jantar, e 
termina após o almoço de Domingo, dia 15 de 
Março, pelas 14:00. Os interessados devem 
levar material de escrita, saco-cama, toalha, 
material de higiene pessoal e roupa quente. O 
retiro tem um custo de 35€. A data limite para 
inscrições é o dia 11 de Março e faz-se online. 

 

BENTO MENNI E EUTANÁSIA 
O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado 
Coração de Jesus, Instituição Particular de 
Solidariedade Social com fins de saúde, de que 
faz parte a Casa de Saúde Bento Menni, 
localizada no Bairro das Luz, na Guarda, não vai 
permitir a prática da eutanásia em nenhum dos 
seus estabelecimentos de saúde.  
Em comunicado divulgada na última semana, o 
Instituto “reitera a fidelidade aos princípios do 
respeito pela vida humana, sagrada e inviolável, 
a promoção das melhores práticas clínicas ao 
serviço do cuidado com dignidade, do alívio do 
sofrimento e do conforto na atenção, 
especialmente quando a vida é mais 
vulnerável”. 
 

JORNADAS DO CONHECIMENTO 
As Jornadas do Conhecimento 2020 em Seia, na 
Diocese da Guarda, têm como tema ‘A bioética 
e o valor da vida, no presente e no futuro’ e 
decorrem entre 28 de fevereiro e 22 de maio. 
As Jornadas do Conhecimento são organizadas 
pela ‘Galeria Paz de Espírito’, pelos 
Arciprestados de Seia e Covilhã, da Diocese da 
Guarda, a disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica, e o Centro Académico 
Pastoral UBICASP. 
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