
 

Oração dos novos inícios 
 

Ajuda-nos a sorver  
de joelhos a vida  
e a sua sobreabun- 
dância de mistério,  
porque ela,  
de tantas maneiras,  
fala de ti. 
Ajuda-nos a lançar  
o nosso coração  
para o teu  
infinito nome,  
quando disso somos  
capazes e quando  
não o somos. 
Ajuda-nos a oferecer as nossas bonanças e 
tempestades, o cinzento do chumbo de certos dias 
repetidos e o azul de um azul tal que quase nos escapa. 
Ajuda-nos a reconhecer que é o teu amor que nos dá 
forma e que é pelas estradas celestes que caminhamos, 
mesmo quando sob os nossos pés nada mais vemos que 
um calcetado inseguro de aflições e pedras. 
Ajuda-nos a abraçar com igual confiança o momento em 
que nos entregas o teu dom, num incrível sofrimento 
como numa incrível alegria. 
Ajuda-nos a tomar consciência de que estamos aqui 
para celebrar e para encontrar em ti um sentido para 
tudo. 
Ajuda-nos a colher a tua esperança que de dentro, 
impercetível, nos renova enquanto, passo a passo, nos 
movemos para ti. 
Ajuda-nos a darmo-nos conta de que nós somos a 
rigidez e a pressa, enquanto Tu, Senhor, és a paciência e 
o tempo sem tempo, és o sorriso e és a linfa. 
Ajuda-nos a sentir que as nossas almas e os nossos 
corpos em uníssono desejam ressuscitar. 
 

Card. José Tolentino Mendonça, In Avvenire 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

 

     A n o  V I I I  |  N º  2 7 5  |  D o m i n g o  I I  d o  a d v e n t o  |  6  d e  d e z e m b r o  d e  2 0 2 0   

 

Papa Francisco: 
“Quando eu tinha 21 anos 
contraí uma doença muito 
grave, tive minha primeira 
experiência de limitação, 
dor e solidão. Mudaram 
minhas coordenadas. 
Durante meses eu não sabia 
quem eu era, se iria morrer 
ou viver. Mesmo os 
médicos não sabiam se eu 
conseguiria sobreviver. 
Lembro-me de um dia ter 
pedido a minha mãe, 
abraçando-a, para me dizer 
se eu ia morrer. Eu estava 
no segundo ano do 
seminário diocesano em 
Buenos Aires. Era 13 de 
agosto de 1957. Fui levado 
ao hospital ao constatarem 
que eu não tinha o tipo de 
gripe que é tratada com 
aspirina. Tiraram um litro e 
meio de água do meu 
pulmão. Depois lutei entre 
a vida e a morte. Em 
novembro, fiz uma cirurgia 
para remover o lobo 
superior direito do meu 
pulmão. Sei por experiência 
própria como se sentem os 
pacientes com coronavírus 
quando lutam para respirar 
em um respirador”. 
 

LIVRO “Vamos sonhar 
juntos”  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

NATAL NAS IPSS 
O nosso pároco, com a segurança devida e que 
é proporcionada com o auxílio do Município de 
Pinhel, irá celebrar a eucaristia nalgumas 
instituições de apoio social para proporcionar o 
sentido do Natal aos respectivos utentes. No 
dia 13 irá celebrar ao lar de S. António, no dia 
17 à Quinta do Pézinho, e no dia 18 ao lar do 
Azevo. Em todas as ocasiões, a celebração será 
às 15h. 
 

FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS 
A funcionária da paróquia estará de férias no 
período que vai do dia 21 a 31 de Dezembro, 
pelo que durante esse período o cartório estará 
encerrado. Se alguém tiver alguma necessidade 
urgente, deverá contactar o centro através dos 
números disponíveis nesta folha e no site da 
paróquia. No dia 7 de dezembro, o centro 
também estará encerrado. 
  

BISPO PUBLICA  
CARTA PASTORAL 

D. Manuel Felício publicou a 29 de Novembro, 
uma carta pastoral que marca o início do ano 
litúrgico. Prevista para Setembro, a publicação 
foi adiada devido à pandemia, circunstân-
cia que levou também à suspensão de quase 
todas as actividades diocesanas. A carta, que 
pode ser lida no site da diocese e no site da 
paróquia, tem por título: “Vigilantes na fé e na 
Esperança”. Nela, o bispo da Guarda reflete 
sobre as consequências que a pandemia está a 
provocar e convidando a procurar “novos 
caminhos” para “superar a crise” e “aprofundar 
a fé”. De igual modo apresenta algumas linhas 
de orientação para o ano pastoral 2020/2021. 
 

13 NOVOS CARDEAIS 
O Papa presidiu no sábado, dia 28 de 
Novembro, no Vaticano, ao sétimo consistório 
do seu pontificado, alertando os  treze novos 
cardeais para a tentação de verem nesta nova 
missão uma “distinção”. 

“VAMOS SONHAR JUNTOS” 
O novo livro do Papa, apresentado dia 1 de 
Dezembro, é fruto do diálogo com o jornalista 
Austen Ivereigh, seu biógrafo. Nele, o Papa 
Francisco fala da sua experiência de dor, 
quando aos 21 anos esteve entre a vida e a 
morte, e que lhe deixou sequelas para toda a 
vida. Fala ainda dos três momentos mais difíceis 
da sua vida: os exílios que o transformaram. 
E apresenta as suas propostas para o pós-
pandemia.  
 

DOSSIER SOBRE O LUTO  
A Agência Ecclesia, a agência de informação 
católica portuguesa, durante o mês de 
Novembro, foi dando destaque à questão do 
luto, sua necessidade e importância, e 
apresentou também perspectivas e reflexões 
sobre a dificuldade de o fazer neste tempo de 
pandemia. Vale a pena (re)ler. 
 

25 ANOS DE SACERDÓCIO 

O pároco de S. Miguel da Guarda, padre 
Henrique Manuel Rodrigues dos Santos, 
celebra 25 anos de ordenação sacerdotal, no 
dia 8 de Dezembro. O Bispo da Guarda vai 
presidir à Missa de Acção de Graças, na Igreja 
de São Miguel da Guarda (Estação), às 11.00 
horas. O padre Henrique Santos, que foi 
ordenado sacerdote no dia 8 de Dezembro de 
1985, na Sé da Guarda, por D. António dos 
Santos, esteve no arciprestado de Pinhel, como 
Pároco de Souropires e outras paróquias em 
redor.  
 

BRASIL COM NOVOS BEATOS 
O Vaticano publicou os decretos que abrem 
caminho a uma canonização e sete beatifica-
ções, incluindo uma leiga e um religioso do 
Brasil, que viveram no século XX. Os futuros 
beatos brasileiros são Isabel Cristina Campos, 
“morta por ódio à fé”, durante uma tentativa de 
violação, em 1982, e o irmão Roberto Giovanni, 
da Congregação dos Estigmatinos. 
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Em cinco anos cresceu  
o número de sacerdotes na África e na Ásia 

O Escritório Central de Estatística da Igreja fez uma análise sobre o 
número de sacerdotes entre 2013 e 2018, e constatou que este 
número diminuiu de 415.348 em 2013 para 414.065 em 2018. 
Contrariando a média mundial, a evolução das ordenações 
sacerdotais em África e na Ásia subiu, com + 14,3% e + 11,0%, 
respectivamente. 

A Europa mostra em 2018 uma diminuição de mais de 7%. Composta por um corpo sacerdotal 
muito mais idoso, as mortes excederam as ordenações em quase 15.00 e foram 23.365. São, 
contudo, compensados pelo saldo positivo registado globalmente na Ásia e, sobretudo, em 
África, onde a idade média da população sacerdotal é mais baixa. Também se pode observar 
que a taxa de mortalidade de todos os sacerdotes do mundo tem vindo a crescer ao longo do 
tempo, o que, de cert modo, diz um pouco da média de idades ser elevada. Neste período 
deixaram o sacerdócio cerca de 6.000 sacerdotes. 
 

Processo diocesano  
para a beatificação do Padre Cruz  

Está marcada para 17 de dezembro a sessão de clausura do processo 
diocesano supletivo para a causa de beatificação do Servo de Deus 
Francisco Rodrigues da Cruz, sj (Padre Cruz). O processo de 
canonização do Padre Cruz teve início a 10 de março de 1951. 
Francisco Rodrigues da Cruz, quarto filho de Manuel da Cruz e 
Catarina de Oliveira da Cruz, era natural da vila de Alcochete, onde 
nasceu a 29 de julho de 1859; concluídos os estudos secundários,  

seguiu para Coimbra, onde se formou em Teologia na Universidade de Coimbra em 1880, 
ordenando-se sacerdote em 1882. 
O Padre Cruz entrou para a Companhia de Jesus a 3 de dezembro de 1940; conhecido 
popularmente como ‘Santo Padre Cruz’, faleceu a 1 de outubro de 1948, aos 80 anos de idade, 
“numa altura em que já tinha uma vida de santidade e um apostolado intenso”, como sublinha 
o padre António Júlio Trigueiros, presidente da Comissão Histórica. 
 

Centenas de vítimas covid entre o clero 
A segunda onda da pandemia de coronavírus está a atingir de forma particularmente letal o 
clero italiano. Só no mês de novembro, faleceram 43 padres, tendo o número total de religiosos 
mortos devido à covid-19 em Itália subido para 167. Na vizinha Espanha já faleceram dois bispos 
vítima de Covid-19, Alfonso Milián e  Antonio Algora. Até ao mês de Junho, neste país vizinho, 
já se contabilizavam mais de cem padres falecidos pelo mesmo motivo. Em todo o mundo têm 
falecidos vários consagrados e consagradas vítimas de covid.19 
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Piadas Atuais 
 

A Quarentena parece uma série da 
NETFLIX: Quando parece que vai 
acabar, vem mais uma temporada. 
 

A máscara até tem coisas boas... No 
supermercado passei por 2 tipos a 
quem devo dinheiro e nem me 
reconheceram. 
 

Queixaram-se que 2020 tinha 
poucos feriados.  Como estão agora? 
 

Preciso de manter distância social 
com o frigorífico. Testei positivo para 
gordura abdominal. 
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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/ 
 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 
7 de dezembro    | segunda 

 

Eucaristia vespertina em Malta: 18h00 

8 de dezembro    | terça 

 

Eucaristia solene em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia solene em Pereiro: 10h30  
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00  
Celebração solene em Azevo: 09h15 
Celebração solene em Bogalhal: 10h30  
Celebração solene em Ervedosa: 10h30  

10 de dezembro  | quinta Eucaristia em Cidadelhe: 18h00 

11 de dezembro  | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

12 de dezembro  | Sábado  
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 19h15 

13 de dezembro  | Domingo 

 

Eucaristia Dominical em Azevo: 09h15 
Eucaristia Dominical em Ervedosa: 10h30  
Eucaristia Dominical em Pinhel: 12h00  
Celebração Dominical em Bogalhal: 09h15 
Celebração Dominical em Malta: 10h30  
Celebração Dominical em V. Madeira: 10h30 


