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A Bíblia é Deus a falar connosco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciámos um encontro sobre a Bíblia, onde 

estavam presentes alguns pais e algumas 

crianças da catequese, com a pergunta 

simples, directa e básica: O que é a Bíblia? E 

um miudito levantou o dedo, para responder 

que era um livro que nos falava de Deus. Disse-

o com o sorriso matreiro de quem tinha 

aprendido bem a doutrina, de quem estava 

atento na catequese, de quem queria deixar 

orgulhosos os pais que também o escutavam. E 

tinha alguma razão o miúdo.  

Lida como um romance, ainda que meio 

abstracto, a Bíblia fala-nos de Deus, da sua 

mais ou menos história entre os homens ou 

com eles. Mas é muito mais que isso. Depois 

de aproveitar a sabedoria das suas palavras, 

respondi que não nos falava de Deus, somente 

ou propriamente, mas que era Deus a falar 

connosco. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
 

“Não se leva 

suficientemente em conta 

o fato de que o trabalho é 

um componente essencial 

na vida humana, e 

também no caminho da 

santificação. Trabalhar 

não serve apenas para 

obter o devido sustento: é 

também um lugar onde 

nos expressamos, nos 

sentimos úteis e 

aprendemos a grande 

lição da concretude, que 

ajuda a vida espiritual a 

não se tornar 

espiritismo. Infelizmente, 

porém, o trabalho muitas 

vezes é refém da injustiça 

social e, ao invés de ser 

um meio de humanização, 

torna-se uma periferia 

existencial. Muitas vezes 

me pergunto: com que 

espírito fazemos nosso 

trabalho diário? (..) Na 

verdade, o trabalho é uma 

forma de expressar nossa 

personalidade, que é 

relacional por natureza. O 

trabalho é também uma 

forma de expressar a 

nossa criatividade”. 
  
 

Audiência Geral, 29.12.2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

Bispo da Guarda lança desafios para a diocese  
e espera um sucessor 

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, celebrou o 17.º aniversário à frente 

da diocese no passado domingo, fazendo um balanço das atividades 

pastorais do último ano e apontando à sua renúncia ao cargo, uma vez 

que completa 75 anos de idade em 2022. D. Manuel Felício adiantou que, 

até 6 de novembro, data do seu 75.º aniversário natalício, vai apresentar 

ao Papa  “o pedido formal  de  dispensa das  responsabilidades de bispo  

diocesano”. Pode ler mais informações no site da paróquia de Pinhel. 
 

“Palavra de Deus” no III Domingo comum 
Em setembro de 2019, o Papa Francisco divulgou a carta apostólica 
“Aperuit illis” (“Abriu-lhes o entendimento”) onde anunciou a instituição 

de um “Domingo da Palavra de Deus”, celebração anual nas comunidades 

católicas a decorrer no III Domingo do Tempo Comum, que visa promover 

a “familiaridade” com a Bíblia, com “a celebração, reflexão e divulgação 

da Palavra de Deus”. Este ano, nesta ocasião, respondemos à pergunta: 
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Antigo testamento 
Livros da Lei: também chamados de 

Pentateuco, isto é, os "cinco livros" que 

abrem a Bíblia e falam da Criação de Deus 

e da formação de seu Povo Eleito: Israel.  

Livros Históricos: são os livros que 

descrevem as guerras de Israel e a história 

de seus reinos.  

Livros Sapienciais: apresentam a sabedoria 

e poesia dos hebreus.  

Livros Proféticos: foram escritos por 

profetas que pregavam o arrependimento 

e preparavam o povo eleito para a chegada 

do Messias Salvador.  

 

Como está composta a Bíblia?  
Antigo Testamento: são 46 livros livros escritos até o nascimento de Cristo; do seu principal 

conteúdo consta a Lei de Deus dada a Moisés, a história do povo de Israel e as reflexões à volta da 

revelação de Deus, bem como a previsão (profecia) da vinda do Messias, que se deu com a vinda 

de Jesus Cristo.  

Novo Testamento: são 27 livros escritos após a vinda de Jesus até o final do séc. I d.C. contém a 

vida e as obras de Jesus, a criação e a expansão da Igreja, além de documentos de formação do 

povo cristão. 
 

Ao todo, a Bíblia, contém 73 livros: 
 

Novo Testamento  
Livros do Evangelho (evangelhos): narram a 

vida, os ensinamentos, os milagres e as obras 

do Messias, Jesus Cristo.  

Livro Histórico (Actos dos Apóstolos): 

apresenta a instituição e expansão da Igreja 

cristã, primeiro na Palestina e, a seguir, no 

mundo até então conhecido.  

Epístolas: são as cartas e exortações escritas 

por alguns Apóstolos de Cristo dirigidas a 

comunidades ou fiéis cristãos.  

Livro Profético (Apocalipse): traz a vitória de 

Cristo e a sua Igreja sobre as forças do mal e 

o juízo final.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 
 
 

S. VICENTE E S. BRÁS  
Apesar das contingências provocadas pela pan-

demia, pretendemos assinalar as festas de S. 

Vicente, em Vieiro, no dia 29 de Janeiro, sábado, 

pelas 15h, e de S. Brás, no Pereiro, dia 6 de 

fevereiro, domingo, às 15h00. 
 

INSTITUIÇÕES LAICAIS 
O Papa Francisco vai instituir leigos e leigas, de 

diferentes regiões do mundo, nos ministérios de 

leitor e acólito, na celebração do III Domingo da 

Palavra, dia 23 de janeiro, na Basílica de São 

Pedro, no Vaticano. 
 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 
No dia 21 de janeiro, o arciprestado de Pinhel-

Figueira de Castelo Rodrigo reuniu no Centro 

Pastoral de Pinhel com o senhor bispo afim de 

programar a passagem dos símbolos da JMJ pelo 

arciprestado no mês de março, reflectir sobre 

um documento do bispo para o cuidado das 

famílias e fazer um balanço da fase diocesana do 

sínodo sobre a sinodalidade. 
 

CARTA AOS PADRES 
“O cuidado pastoral das famílias” é o tema da 

carta que o Bispo da Guarda escreveu aos 

padres da Diocese, no primeiro dia do ano de 

2022. “Desejo reforçar o convite para colocar-

mos no centro das nossas preocupações pasto-

rais o cuidado das famílias que nos estão confia-

das”, refere D. Manuel Felício lembrando que 

esse cuidado “faz parte do programa pastoral 

diocesano deste ano”. “Quando estamos a 

celebrar o ano da Família Amoris Laetitia, 

convocado pelo Papa Francisco, convido para 

voltarmos às orientações desta importante 

exortação apostólica sobre a atenção devida às 

famílias”. 
 

PRESENTES SOLIDÁRIOS 
A Fundação Fé e Cooperação (FEC), da 

Conferência Episcopal Portuguesa, angariou 26 

570 euros com a sua recente campanha de 

Natal, os ‘Presentes solidários’ que vão apoiar 

mais de 1820 pessoas nos oito países lusófonos. 

MISSÃO PAÍS EM PINHEL 

A Missão País em Pinhel que estava prevista para 

a semana de 30 de janeiro a 6 de fevereiro, foi 

alterada para a semana de 6 a 13 de fevereiro. 

Não obstante, ainda não se sabe ao certo se irá 

ser realizada, por causa das condicionantes 

provocadas pelo Covid. Caso se realize, será num 

formato algo diferente e em condições de 

máxima segurança, segundo informaram os 

chefes actuais desta missão, Bernardo e Teresa. 
 

UNIDADE DOS CRISTÃOS 

Decorreu de 18 a 25 deste mês de Janeiro a 

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

centrada no episódio bíblico dos Magos ou Sábios 

vindos do Oriente “Nós vimos a Sua estrela no 

Oriente e viemos adorá-Lo”. 
 

MOVIMENTO LAUDATO SI 
O Movimento Laudato Si’ completou, no passado 

dia 15 de janeiro, 7 anos a espalhar a consciência 

da necessidade de “Cuidar a Casa Comum”. Mais 

informações em https://laudatosimovement.org/pt 
 

CONTAS JMJ 
O balanço Fundação JMJ Lisboa 2023, reportado 

o 31 de dezembro de 2020, dava conta de 598 

842,10€ de ativo e um total de passivo de 23 

074,69€, com fundos patrimoniais no valor de 

575 767,41€ (96,14% do ativo). O relatório, 

publicado na página oficial da JMJ 2023, regista 

um total de donativos superior a 518 mil euros. 
 

FALECIMENTO 
O Padre José Moreira Martinho faleceu, no 

passado dia 18 de janeiro, aos 96 anos. Nasceu a 

27 de Outubro de 1925, na extinta freguesia dos 

Anjos (Lisboa), mas a partir dos 3 meses passou a 

residir em Parada, concelho de Almeida. Foi 

ordenado no dia 15 de Agosto de 1949. Depois da 

ordenação esteve 10 meses em Trancoso, como 

coadjutor. No dia 10 de Setembro de 1950 foi 

nomeado pároco de São Romão e lapa dos 

Dinheiros, no concelho de Seia, onde se manteve 

até há pouco anos.  
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Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, telef: 271 413 785 / 967 390 389 | 

email: paroquiapinhel@gmail.com | www.paroquiadepinhel.com | https://www.facebook.com/paroquiadepinhel/ 

“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/ 

 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

27 de janeiro             | Quinta Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

28 de Janeiro             | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

29 de janeiro              | Sábado 
IV Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Azevo: 19h15 

30 de janeiro               | Domingo 
IV Comum 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 

Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 

Celebração dominical em Malta: 10h30 

Celebração dominical em Ervedosa: 10h30 

Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

Celebração dominical em Bogalhal: 12h00 

3 de fevereiro              | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

4 de fevereiro               | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 

Eucaristia em Malta: 19h00 

5 de fevereiro               | Sábado 
V Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h15 

6 de fevereiro               | Domingo 
V Comum 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 09h15 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 

Eucaristia dominical em Pereiro: 15h00 

Celebração dominical em Azevo: 10h30 

Celebração dominical em Malta: 10h30 

Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 

Se queres participar num grupo 
de diálogo sinodal, contacta 

o nosso pároco. 
E se quiseres dar a tua 

opinião online, vai a 
https://comissaosinodalgua.wixsi

https://comissaosinodalgua.wixsite.com/my-site 
 

 

!! não seria possível fazer o ‘reset’  

destas tábuas da lei?!!! 


