
Comida de rico e de pobre 

O menino rico: 

- Lá em minha casa, fazemos 

uma alimentação racional. 

O menino pobre: 

- Na minha, é racionada… 
 

Assalto a um pobre 

Um ladrão estava a assaltar, de 

madrugada, a casa de um homem 

pobre. O homem, ao pressentir uns 

movimentos estranhos, acordou e deu 

de caras com o gatuno, que lhe 

apontava uma pistola. 

Diz o gatuno: 

- Se você se mexe, é um homem morto! 

Eu só ando à procura de dinheiro. 

Responde o homem; 

- Ainda bem! Deixe-me, então, levantar 

e acender uma luz, que eu também vou 

consigo procura-lo… 
 

PARA PENSAR nesta Quaresma…  
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Serviços Religiosos  

11 de Março             | quarta-feira  Eucaristia: 18h30  

13 de Março             | sexta-feira  Eucaristia: 18h30 

14 de Março             | Sábado  
Eucaristia vespertina: 18h30 

Eucaristia vespertina em Azevo: 17h00 

15 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  

 

na Quaresma 
 
 
 
 
 
 
 
Não te contentes… 

Não te contentes em 

receber a cinza na 

cabeça. Lembra-te que 

és pó. 

Não te contentes em 

arrepender-te. Acredita 

no Evangelho. 

Não te contentes em 

converter os outros. 

Converte-te. 

Não te contentes em 

mudar as cores das 

coisas. Muda as coisas. 

Não te contentes em ser 

feliz. Faz feliz alguém. 

Não te contentes em 

esperar a Terra 

Prometida. Aceita o 

Reino que já chegou. 

Não te contentes em ler 

este poema de boas 

intenções. Faz o teu de 

realidades. 
 

As estranhas opiniões da multidão 
Com pouca vontade de pensar pela sua própria cabeça, a 

maior parte das pessoas prefere tomar como sua uma que já 

alguém pensou. O problema é que essa adoção não é 

inocente, traz ganhos a quem fabrica essas opiniões 

públicas. 

O mundo muda, o conhecimento evolui e também nós 

podemos aprender a olhar de forma mais sábia para tudo. 

No entanto, é pouco comum que as opiniões mudem, 

porque se julga que isso não é coerente, quando, na 

verdade, pouco inteligente é manter como bom o que já deu 

provas de poder ser muito melhor. 

Mais do que os factos, o que move a multidão é a opinião 

que tem sobre esses factos. Isto significa que, mais do que a 

verdade, são as aparências que determinam a maior parte 

das escolhas. 

Assim, as opiniões mais comuns são pouco sensatas, uma 

vez que são muitos mais os que não se dão ao trabalho de 

pensar como deve ser do que aqueles que procuram a 

verdade, apesar de isso implicar trabalho, paciência e 

humildade, até porque o mais provável é que não se chegue 

a uma conclusão consistente. 

Abundam as certezas absolutas e escasseiam os honestos 

“não sei!”. Uma moda tão forte que faz com que gente 

inteligente se dispense de pensar. 

Tendemos a ouvir só o que nos interessa, valorizando 

apenas as provas do que suporta as nossas posições, 

ignorando o que as contraria. No fim das contas, ficam 

apenas os argumentos a favor. 

A sabedoria aconselha a ser prudente e a ter poucas 

certezas. 

As opiniões são sentenças precipitadas e superficiais, pelo 

que, quantas menos tivermos, melhor! 

Devemos escutar o conselho de quem é capaz de nos dizer a 

verdade que precisamos de ouvir, mesmo quando isso nos 

faz doer. Esses são nossos amigos. Só esses. 

Também nós devemos ser amigos de nós mesmos e dos 

outros. 
 

José Luís Nunes Martins, Ecclesia
 

         Leituras de dia 15, III Quaresma 

     1ª Leit: Ex 17, 3-7|salmo: 94(95) |2ª Leit: Rom 5, 1-2.5-8| Evg: Jo 4, 5-42 

 
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  
 



cerca de 3 mil ataques a igrejas e símbolos 
cristãos em 2019 

A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre alertou para a 

realização de três mil ataques contra igrejas, escolas e símbolos 

cristãos na Europa, em 2019, citando uma pesquisa do centro de 

estudos e conselho de política internacional ‘Gatestone 

Institute’. Os ataques foram “particularmente significativos” na 

França e na Alemanha, mas também foram “comuns” na Bélgica, 

na Grã-Bretanha, na Dinamarca, na Irlanda, e na Itália e Espanha.

O secretariado português da AIS assinala que os dados divulgados no início de 2020 “vêm 

confirmar uma tendência registada ao longo dos últimos tempos” e que tem sido avaliada por 

diversas entidades, como o Observatório da Intolerância e Discriminação contra os Cristãos, que 

denunciou 30 incidentes em igrejas na Alemanha – assaltos, roubos e incêndios intencionais -, 

entre abril e junho do último ano. 
 

Mais 500 nascimentos em 2019 
Em 2019, nasceram pelo menos 87.364 bebés em Portugal, mais 

537 face ao ano anterior e mais 4.264 do que em 2014, segundo 

dados baseados no "teste do pezinho", divulgados pelo Instituto 

Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA). 

Analisando os dados desde 2014, os elementos mostram que 

nesse ano foram realizados 83.100 testes do pezinho, número 

que subiu para 85.056 em 2015 e para 87.577 em 2016.  

Em 2017, caiu para 86.180, voltando a subir em 2018 (86.827) e em 2019 (87.364), apontam os 

dados do INSA. Apesar de não ser obrigatório, o Programa Nacional de Rastreio Neonatal 

tem atualmente uma taxa de cobertura de 99,5%, sendo o tempo médio de início do tratamento 

de 9,9 dias. 
 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO DO NOVO 
ARCIPRESTADO 

Na próxima quarta-feira, dia 11 de Março, o sr

bispo reúne no Centro pastoral de Pinhel com 

os sacerdotes do futuro arciprestado de Pinhel-

Figueira de Castelo Rodrigo, como se prevê, 

para providenciar a nova organização que se 

deve às necessidades pastorais e admi-

nistrativas que uma reorganização territorial 

requerem actualmente. 
 

LIVRO “EVANGELIZAR EM 
TEMPOS DE MUDANÇA” 

Fruto da tesina elaborada por ocasião dos 

estudos em Salamanca, o nosso pároco vai, 

brevemente, lançar a publicação do livro 

“Evangelizar em Tempos de Mudança” com a 

chancela das edições salesianas. Em breve mais 

novidades. 
 

REUNIÃO DIA 13 PARA  
VIA-SACRA ENCENADA 

Na próxima sexta-feira, dia 13 de março, vai 

haver uma reunião no Centro Pastoral, pelas 

21h, de todos os que vão participar na 

encenação da Via-sacra do dia 10 de Abril. 

Pede-se a comparência dos que participaram 

no ano passado e aqueles que desejam 

participar.  
 

ANIVERSÁRIO DA ELEIÇÃO  
DE FRANCISCO 

Celebra-se, nesta sexta-feira (13/03), o sétimo 

aniversário da eleição do Papa Francisco à 

Cátedra de Pedro. Jorge Mario Bergóglio, até ao 

início da sede vacante, pela renúncia de bento 

XVI, foi membro das Congregações para o Culto 

Divino e a Disciplina dos Sacramentos, para o 

Clero, para os Institutos de Vida Consagrada e 

as Sociedades de Vida Apostólica; do Pontifício 

Conselho para a Família, e da Pontifícia 

Comissão para a América Latina. 

 

RETIRO QUARESMAL DIA 28 
No próximo dia 28 de Março, Sábado, teremos 

na nossa comunidade o habitual retiro da 

Quaresma. O retiro é aberto a todos os 

interessados e vai decorrer no Centro Pastoral 

de Pinhel entre as 09h30 e as 16h30, sendo 

orientado Pelo Pe Vitor Hugo.  
 

JORNADAS SOBRE CUIDADOS 
PALIATIVOS 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e a 

Associação dos Médicos Católicos Portugueses, 

com o apoio da Associação Portuguesa de 

Cuidados Paliativos; vai organizar as 

as jornadas da APV que vai decorrer a 16 e 17 

de março, em Lisboa e Fátima. Começam a 16 

de março, no Auditório Principal da Fundação 

Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com uma 

sessão de “cariz eminentemente científico”. 

A organização assinala que a sessão de abertura 

vai contar com a presença de D. Vincenzo 

Paglia, e que no encerramento vai marcar 

presença o presidente da República 

Portuguesa, Marcelo Rebelo Sousa. 

No dia 17 de março, a jornada prossegue em 

Fátima, primeiro “com o propósito da 

sensibilização e informação sobre a cultura e a 

prática dos Cuidados Paliativos” no Centro 

Pastoral Paulo VI; a “causa dos Cuidados 

Paliativos” vai ser consagrada a Nossa Senhora 

de Fátima, na Capelinha das Aparições, numa 

celebração presidida pelo cardeal D. António 

Marto, bispo de Leiria-Fátima. 
 

Confissões quaresmais 
12 Quinta 18h00 Ervedosa 

14 Sábado 

11h00 Espedrada 

15h30 Azevo 

17h00 Freixinho 

17h00 Prados 

18h00 Bouça Cova 

15 Domingo 15h00 Vascoveiro 
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Nota do Conselho Permanente da CEP 
Perante a situação que estamos a viver em todo o mundo, motivada pelo 

coronavírus COVID-19, apelamos à serenidade e ao incremento da prevenção nos 

cuidados de higiene. Nesse sentido, convidamos a seguir estritamente as indicações 

e normas da Direção Geral de Saúde. 

Como em situações semelhantes e em sintonia com outras conferências episcopais 

e dioceses, e para evitar situações de risco, recomendamos algumas medidas de 

prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, a Comunhão na 

mão, a Comunhão por intinção dos sacerdotes concelebrantes, a omissão do gesto 

da paz e o não uso da água nas pias de água benta. 
Mar 2, 2020 

 


