
 

A desgraçada política da 

morte 
Hoje, somos o pior  
país do mundo no  
número de  
infectados e de  
mortos por Covid-19,  
por milhão de  
habitantes. Hoje, o  
Parlamento aprovou  
a eutanásia, sendo  
assim o quarto país  
na Europa e o sétimo  
no Mundo a fazê-lo. 
Na cauda do Mundo  
na pandemia, na  
frente do Mundo na  
eutanásia! Que “felicidade”, que “milagre” nos 
oferecem deputados sempre tão abnegados e 
generosos! 
Pobres, mas avançados. Confinados para viver, 
desconfinados para morrer. Com um SNS exíguo para 
cuidar e salvar, mas “obrigado” a matar em nome da 
dita modernidade anti-conservadora e 
progressista. Todas as palavras não bastam para dizer 
quão vergonhosa, desumana, estúpida e insensível foi 
esta “coincidência”. À morte morrendo a que 
desgraçadamente assistimos junta-se a morte matando 
com que nos querem “civilizar”… 
Depois não se queixem das monstruosidades que vão 
gerando com  o niilismo moral, indiferentismo humano 
e relativismo ético que subjazem  a esta e a outras 
iniciativas. Entretanto, façam o favor de se porem à 
frente dos velhos doentes para a vacina. É que sem os 
deputados da eutanásia o que seria deste pobre país? 
 

António Bagão Félix, em Distrito Online 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

 

     A n o  I X  |  N º  2 8 4  |  V  d o m i n g o  c o m u m  |  7  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 2 1  

 

Papa Francisco: 
“A experiência da doença faz-nos 
sentir a nossa vulnerabilidade e, 
ao mesmo tempo, a necessidade 
inata do outro. Torna ainda mais 
nítida a nossa condição de 
criaturas, experimentando de 
maneira evidente a nossa 
dependência de Deus. De facto, 
quando estamos doentes, a 
incerteza, o temor e, por vezes, o 
pavor impregnam a mente e o 
coração; encontramo-nos numa 
situação de impotência, porque a 
saúde não depende das nossas 
capacidades nem do nosso afã 
(cf. Mt 6,27).” 
“Queridos irmãos e irmãs, o 
mandamento do amor, que Jesus 
deixou aos seus discípulos, 
encontra uma realização 
concreta também no 
relacionamento com os doentes. 
Uma sociedade é tanto mais 
humana quanto melhor souber 
cuidar dos seus membros frágeis 
e atribulados e o fizer com uma 
eficiência animada por amor 
fraterno. Tendamos para esta 
meta, procurando que ninguém 
fique sozinho, nem se sinta 
excluído e abandonado. 
Confio todas as pessoas doentes, 
os agentes de saúde e quantos 
se prodigalizam junto aos que 
sofrem, a Maria, Mãe de 
Misericórdia e Saúde dos 
Enfermos.“ 
Mensagem para o dia Mundial 

do doente, 11.02.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO FAMILIAR 
Pode encontrar a Celebração Familiar deste V 
domingo do tempo comum, dia 7 de Fevereiro, 
em: http://bit.ly/CelebracaoFamiliar_VDomingoTempoComum_B 

 

CADEIA DE ORAÇÃO DO TERÇO 
A unidade pastoral de Pinhel está a convidar a 
comunidade cristã a fazer uma cadeia diária de 
oração do terço. Já chegou a informação de 
várias pessoas ou famílias interessadas. Se 
estiver interessado, ainda se pode associar. 
Contacte o centro pastoral.  O ideal seria 
termos as pessoas a rezarem em horas 
diferentes (como uma cadeia horária), mas 
sabemos que isso é difícil e propomos que, ao 
menos, haja uma cadeia que una as pessoas e 
que percorra o dia todo, tanto quanto possível. 
A hora não tem de ser rígida. Apenas se marca 
um horário que se tenta seguir. 

 

XXIX DIA MUNDIAL DO DOENTE 
No próximo dia 11 de fevereiro assinala-se o dia 
mundial do doente com o tema «Um só é o 
vosso Mestre e vós sois todos irmãos» (Mt 
23,8). Pode ler AQUI a mensagem do Papa.  
 

DIA DOS AVÓS E IDOSOS 
O Papa instituiu o “Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos”, que se vai assinalar no quarto domingo 
de julho, junto à celebração litúrgica de São 
Joaquim e Santa Ana (26 de julho). 
 

JORNADAS DE TEOLOGIA 
A Faculdade de Teologia da Universidade 
Católica Portuguesa (UCP) promoveu entre 1 e 
4 de fevereiro as Jornadas de Teologia 2021, 
com o tema ‘«Um só Corpo, um só Baptismo» 
(Ef 4, 4) – A Diversidade dos Carismas e a Cons-
trução da Comunhão’. A iniciativa decorreu em 
formato online, e entre os oradores estiveram 
o Doutor Tegerina Arias, da Universidade Ponti-
fícia de Salamanca, Doutor Gilles Routhier, da 
Université Laval do Québec, ou o Doutor Borges 
de Pinho, da Universidade Católica Portuguesa. 
O nosso pároco participou na formação. 
 

PRÉMIO ZAYED 
O português António Guterres, secretário-geral 
da ONU, é um um dos vencedores da edição 
2021 Prémio Zayed, distinção inspirada na 
declaração católico-islâmica assinada em 2019 
pelo Papa e o grande-imã de Al-Azhar, sunita. É 
homenageado pela sua voz em defesa de um 
“cessar-fogo global” e pela ação em prol de 
resposta internacional conjunta à pandemia de 
Covid-19. 
 

CAMPANHA “PROCURA” 
A “PROCURA – Missões Claretianas” está a 
desenvolver, durante o mês de fevereiro, a 
campanha solidária “500 cadernos para São 
Tomé”, que pretende angariar “500 cadernos 
A4 ou A5 pautados ou quadriculados para 
enviar para São Tomé e para o Príncipe. 
A «PROCURA – Missões Claretianas» é um dos 
ramos da Fundação Claret e considerada ONGD 
desde 2013. 
 

CEP: VACINA PARA TODOS 
A Conferência Episcopal Portuguesa defende o 
acesso de “qualquer cidadão” à vacina para a 
Covi-19, a começar pelas pessoas “mais 
vulneráveis”. No documento do Secretariado 
Geral da CEP refere-se: “Os ministros e 
colaboradores da Igreja Católica em Portugal, 
sejam eclesiásticos ou leigos, têm acesso à 
vacinação como qualquer outro cidadão e 
seguem as disposições estabelecidas pelas 
autoridades competentes”. E prossegue: “É 
essencial que a vacina chegue a todos, com 
justiça, cuidado e transparência, começando 
pelos mais vulneráveis, mas também pelas 
pessoas que, nas mais diversas instituições 
sociais e de saúde, são fundamentais para o seu 
funcionamento”. 
 

IGREJA DO DIVINO SALVADOR 
A igreja do Divino Salvador, em Freamunde, na 
Diocese do Porto, foi nomeada para  o prémio 
internacional ‘Archdaily Building of the Year 
2021’, na categoria ‘Edifício Religioso’. 
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O covid reavivou a fé? 
sondagem em 14 países 

O coronavírus confinou e continua a confinar países inteiros, fechou 
igrejas e escolas e paralisou as economias nacionais, causando, além 
da crise da saúde, outra crise social e económica. Mas como é que a 
pandemia afectou a fé das pessoas? A fé aumentou ou diminuiu? 
Para responder a isso, o Pew Research Center publicou uma macro- 

pesquisa realizada em 14 países com economias avançadas, onde entrevistaram mais de 14.000 
pessoas. O estudo foi realizado neste verão, após a primeira onda, nos Estados Unidos, 
Espanha, Itália, Canadá, Austrália, Reino Unido, França, Coreia do Sul, Bélgica, Holanda, 
Alemanha, Japão, Suécia e Dinamarca. 
“As maiorias ou pluralidades em todos os países pesquisados não acham que a fé religiosa se 
fortaleceu com a pandemia”, diz o estudo. No entanto, também não foram muitos os que 
disseram que a sua fé havia enfraquecido. Entre os 14 países, a percentagem média de pessoas 
que disseram que a sua fé havia enfraquecido foi de 3%. A Coreia do Sul é uma exceção, em 
que 9% relataram que a sua fé havia diminuído. Em sentido contrário, um terço dos católicos 
dos EUA afirmam que a sua fé se reforçou. Já em Espanha e na Itália, os países com a segunda 
e a terceira percentagens mais altas, apenas 16% e 15%, respectivamente, disseram que sua fé 
havia se fortalecido (10% foi a média de 14 países). 
 

Rezar pela pandemia  
com o «Rosário Pela Crise e Saúde» 

A Rede Mundial de Oração do Papa disponibilizou, através da 
plataforma Click To Pray eRosary, o ‘Rosário Pela Crise e Saúde’, com 
textos escritos pela Comissão COVID-19 do Vaticano em parceria 
com o Dicastério para a Comunicação. O rosário pode ser rezado “de 
forma tradicional, com o terço em madeira e seguindo a proposta  

escrita, disponibilizada num ebook gratuito ou através de meios digitais, acedendo ao Click To 
Pray eRosary, uma aplicação gratuita, disponível para Android e IOS”. 
 

O Papa e a importância do Vaticano II  
O Papa Francisco foi enfático, este sábado, 30, ao alertar que o 
Concílio Vaticano II (1962-65) faz parte do magistério e que aqueles 
que não o seguem não estão com a Igreja. Na mesma ocasião, 
desafiou os responsáveis católicos em Itália a desencadear o 
processo de preparação de um sínodo.  “O Concílio é magistério da  

Igreja. Ou nós estamos com a Igreja e, portanto, seguimos o Concílio, ou se não seguimos o 
Concílio ou o interpretamos à nossa maneira, à nossa própria vontade, não estamos com a 
Igreja. Temos que ser exigentes e rigorosos neste ponto. O Concílio não deve ser negociado 
para ter mais destes… Não, o Concílio é assim. E este problema que estamos a enfrentar, da 
seletividade do Concílio, repetiu-se ao longo da história, com outros concílios.” 
 



 

Cantinho da Catequese (I)  
Nas próximas semanas, vamos dedicar esta 
coluna à Catequese, dando resposta a 10 
perguntas de crianças (e também de adultos) 
sobre a Fé. É um trabalho de Sebastien Antoni 
publicado no Le Pèlerin, traduzido pelo 
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. 
 

Porque é que Adão e Eva provaram o 

fruto? 
No livro do Génesis, o primeiro da Bíblia, Deus 
coloca Adão e Eva num jardim maravilhoso, o 
Éden. Ele permite-lhes comer de todos os 
frutos, menos de um. Mas uma serpente fá-los 
acreditar que se provarem esse fruto, tornar-
se-ão poderosos e nunca mais precisarão de 
Deus. Eva prova e dá a provar a Adão. 
Esta narrativa significa que cada um de nós 
tem uma inclinação que o impele a dizer: 
«Não preciso de Deus, posso decidir sozinho o 
que é o bem e o mal». E como Adão que acusa 
Eva, e Eva que acusa a serpente, também nós 
gostaríamos de lançar a responsabilidade pelo 
mal para os outros. A cada instante nós somos 
livres de dizer sim ou não ao mal. A boa 
notícia é que Jesus nos dá a sua força para 
resistir e escolher o bem. 
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“Paróquia de Pinhel Unida” todos os domingos  

na Rádio Elmo, às 9h00, 12h20, 16h00 e 18h00.  
 Sintonizem 99.1 ou liguem-se a http://www.radioelmo.com/ 
 

Contributo dos Fieis e das Famílias para o Fundo Económico Paroquial 
caso pretenda fazer uma transferência bancária, poderá fazê-lo para o 

NIB 0035 0618 0000 9061 330 40 (CGD); é possível passar um recibo para o seu donativo. 
 

CELEBRAÇÕES EM CONFINAMENTO:  
O pároco continua a celebrar a eucaristia diária, de  modo privado, na capela improvisada que foi 
adaptada no Centro Pastoral. Quem quiser colocar as fotos das famílias junto ao Senhor no Sacrário, 
tal como já lá estão colocadas muitas outras, poderá enviá-las por email ou através do messenger da 
paróquia.  Estas eucaristias poderão ser celebradas pelas intenções de quem o pretender, sem 
qualquer tipo de custos. Quem estiver interessado, basta enviar a indicação da intenção que quer 
colocar, via mail, ou contactar telefonicamente a paróquia. 
 

A Igreja Católica 
não quer que 
“ninguém sofra”. 
Ela luta pela 
“eliminação do 
sofrimento” e 
não da pessoa 
que sofre. 


