
 

Natal és tu 
 

"Natal és tu, quando  
decides nascer nova- 
mente todos os dias  
e deixar entrar Deus  
na tua alma. 
A árvore de Natal és  
tu quando resistes  
fortemente aos ven- 
tos e às dificuldades  
da vida. 
As decorações de  
Natal és tu quando as  
tuas virtudes são as  
cores que adornam a tua vida. 
O sino de Natal és tu quando chamas, reúnes e tentas unir. 
És também a luz de Natal quando iluminas com a tua vidao 
caminho dos outros com a bondade, a paciência, a alegria 
e a generosidade. 
Os anjos de Natal és tu quando cantas para o mundo uma 
mensagem de paz, de justiça e de amor. 
A estrela de Natal és tu quando levas alguém ao encontro 
com o Senhor. 
És também os reis magos quando dás o melhor que tens 
sem te importares a quem o dás. 
A música de Natal és tu quando conquistas a harmonia 
dentro de ti. 
O presente de Natal és tu quando és um verdadeiro amigo 
e irmão de todos os seres humanos. 
As felicitações de Natal és tu quando perdoas e 
restabeleces a paz mesmo quando sofres. 
A ceia de Natal és tu quando sacias com pão e com 
esperança o pobre que está a teu lado. 
Tu és a noite de Natal Quando humilde e consciente 
recebes no silêncio da noite o Salvador do Mundo sem 
barulho nem grandes celebrações; tu és o sorriso da 
confiança e ternura na paz interior de um Natal perene 
que estabelece o reino dentro de ti." 
 

Papa Francisco, extraído de uma homilia por ocasião do Natal 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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Papa Francisco: 
Na Carta Apostólica ‘Patris 
Corde’, o Papa Francisco 
deixa uma revelação sobre 
a sua devoção a São José: 
 

“Todos os dias, há mais de 
quarenta anos, depois das 
Laudes, recito uma oração a 
São José tirada dum livro 
francês de devoções, do 
século XIX, da Congregação 
das Religiosas de Jesus e 
Maria, que expressa 
devoção, confiança e um 
certo desafio a São José: 
«Glorioso Patriarca São 
José, cujo poder consegue 
tornar possíveis as coisas 
impossíveis, vinde em 
minha ajuda nestes 
momentos de angústia e 
dificuldade. Tomai sob a 
vossa proteção as situações 
tão graves e difíceis que vos 
confio, para que obtenham 
uma solução feliz. Meu 
amado Pai, toda a minha 
confiança está colocada em 
Vós. Que não se diga que 
eu vos invoquei em vão, e 
dado que tudo podeis junto 
de Jesus e Maria, mostrai-
me que a vossa bondade é 
tão grande como o vosso 
poder. Amen»”. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

NOTA DA CEP 
O Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa divulgou no passado dia 
9 um documento com indicações para 
“Celebrar o Natal em tempo de pandemia”, 
onde se congratula pela possibilidade de 
celebrar em família e nas igrejas, também na 
Noite de Natal. Pode ver AQUI. 
 

ANIVERSÁRIO DO PAPA  
Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, está 
de parabéns. Ele nasceu em Buenos Aires, a 17 
de Dezembro de 1936, e foi ordenado padre a 
13 de Dezembro de 1969. 
 

ANIVERSÁRIO EPISCOPAL 
D. Manuel Felício, bispo da Guarda, e que tem 
73 anos de idade, foi ordenado bispo a 15 de 
Dezembro de 2002. Cumpre este ano 18 anos.  
 

PAPA RETOMA VIAGENS 
Depois de 15 meses sem realizar viagens 
apostólicas devido à pandemia, o Papa 
Francisco retomará as suas peregrinações em 
março de 2021 para visitar o Iraque. A viagem, 
a convite do presidente do país e da Igreja 
Católica local, está prevista de 5 a 8 de março, 
embora vá ter em consideração a evolução da 
pandemia do coronavírus. 
 

FALECEU PADRE DOS PRESOS 
O P. João Gonçalves, conhecido como o “padre 
das prisões” por causa da sua acção pastoral 
juntos dos presidiários, faleceu esta terça-feira, 
8 de dezembro de 2020, aos 76 anos. Comple-
taria 51 anos de presbítero este mês. Foi 
ordenado a 21 de Dezembro de 1969, na Sé de 
Aveiro. Entre as várias funções que desempe-
nhou, avultam as que teve na área social: foi 
capelão do Hospital de Aveiro e da prisão da 
cidade, coordenador nacional da Pastoral 
Penitenciária, director das Florinhas do Vouga 
e responsável da Casa Sacerdotal. Em 2019, 
recebeu o Prémio Gente de Paz e de Justiça.  

 

CONCERTO DE NATAL  
O município de Pinhel insere na programação 
de Natal um concerto clássico de Natal na Igreja 
de S. Luís, no dia 19 de dezembro, Sábado, às 
21.0h. 

 

PUBLICAÇÃO EM DESTAQUE 
O livro que o pároco de Pinhel editou no início 
deste ano e que estava previsto ser 
apresentado ao público a 29 de março, mas 
que, por causa da pandemia, teve de ser 
adiado, já está disponível nas livrarias e n 
centro Pastoral de Pinhel.  
O livro, que foi editado pelas edições 
salesianas, tem por título “Evangelizar em 
Tempos de Mudança” e é fruto da tesina 
apresentada na Universidade Pontifícia de 
Salamanca para conclusão da Licenciatura 
Canónica em Teologia Prática. O Jornal A 
Guarda da semana passada deu destaque à sua 
publicação. 
 

LAR DE SANTO ANTÓNIO 
O lar de Santo António, da Santa Casa da 
Misericórdia de Pinhel, cumpre hoje, dia 13 de 
dezembro, 20 anos de inauguração e funciona-
mento. O pároco irá celebrar a eucaristia com 
os utentes, de modo seguro, pelas 15h. 
 

REFUGIADOS 

Apesar dos repetidos apelos ao cessar-
fogo durante a pandemia de covid-19, a 
violência e a perseguição parecem não ter 
abrandado em 2020: o número de refugiados e 
deslocados atingiu um novo recorde, tendo já 
ultrapassado o marco dos 80 milhões, alertou 
no passado dia 9 de dezembro, o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR). 
A violência na Síria, República Democrática do 
Congo, Moçambique, Somália e Iémen foi 
responsável pela maioria dos novos deslocados 
no primeiro semestre do ano. 
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Ano especial de S. José  
De 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021, viveremos 
um ano especial dedicado a São José, Padroeiro da Igreja. Trata-se 
de uma celebração por ocasião dos 150 anos da declaração de São 
José como Padroeiro da Igreja Católica, realizada em 8 de dezembro 
de 1870 pelo beato Papa Pio IX mediante o decreto “Quem ad 
modum Deus”. O “Ano de São José” foi aberto com a carta aposto- 

lica “Patris corde”, que, em latim, quer dizer “Com coração de pai”. O título evoca a paternidade 
adoptiva de São José e o documento apresenta “reflexões pessoais” do Papa sobre São José, 
onde refere: “Todos os fiéis terão assim a oportunidade de se comprometer, com orações e 
boas obras, para obter, com a ajuda de São José, chefe da Família celestial de Nazaré, conforto 
e alívio das graves tribulações humanas e sociais que hoje dominam o mundo contemporâneo”. 
 

Padroeira de Portugal há 700 anos 
No passado dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, 
cumpriram-se 700 anos desde que em Portugal se instaurou de 
forma oficial o seu culto. Foi em Coimbra e, durante muitos anos, os 
lentes da universidade daquela cidade tinham de jurar defender 
esse dogma, que só viria a ser definido em meados do século XIX 
(1854). No entanto, a festa litúrgica foi instaurada em 1476 e em 
1646 o rei D. João IV declarou Nossa Senhora da Conceição rainha 
de Portugal, coroando a imagem que se encontra ainda hoje em Vila 
Viçosa, na igreja fundada por S. Nuno de Santa Maria, o Santo 
Condestável. 
 

Guiados pela Estrela da Esperança e da Alegria 
“Eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar 

onde estava o Menino.” (Mt 2, 10) 
 

Segundo a tradição, a Estrela de Belém foi quem indicou o nascimento do 
Menino Deus e que iluminou o caminho dos reis magos ao presépio. Estamos 
a aproximar-nos do Natal deste ano, um ano algo atípico, mas que não 
hipoteca a celebração verdadeira do Natal, pois essa ocorre no nosso coração. 

Nós temos uma certeza: Jesus nasceu! Mas é preciso empreender a viagem até à simplicidade do 
Presépio, sempre guiados pela estrela da Esperança e da Alegria que guiou os Magos vindos do 
oriente. Animados pela Fé, é altura de nos colocarmos a caminho nestes tempos difíceis para 
muitos: “Esforcemo-nos por redescobrir a grande esperança e a alegria que nos dá a vinda do 
Filho de Deus ao mundo” refere o Papa Francisco. 
 

Neste sentido, e para simbolizar o desejo de fazemos e iluminarmos o nosso caminho para o Natal, 
cada família é desafiada a construir uma estrela, com materiais diversos (como por ex: madeira, 
cartão, plástico, materiais recicláveis, etc…) que deverá ser colocada no exterior das casas na 
semana que antecede o Natal. Podem-na colocar nas portas, janelas, varandas ou outro local de 
especial destaque. Também poderá ser iluminada. Depois partilhem as fotografias com as estrelas 
que construíram em Família. 
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... montar o Presépio em 2020:  
 

1. José, Maria e o Menino Jesus poderão ficar 
juntos, pois vivem na mesma casa.  

2. O burro e o boi devem trazer certificado do 
Ministério da Agricultura.  

3. O feno, o musgo e a folha de alumínio do 
lago artificial devem ser desinfetados com 
álcool-gel.  

4. O coro será reduzido a um único cantor, para 
evitar o perigo de contágio.  

5. Só será permitido um máximo de seis 
pastores na manjedoura. E todos devem usar 
máscara e manter o distanciamento.  

6. Só serão admitidos pastores com menos de 
65 anos; os que tiverem mais de 65 anos, por 
pertencerem ao grupo de alto risco, devem ficar 
em suas casas.  

7. O anjo não será permitido porque as suas 
asas produzem um efeito aerossol.  

 

8. Os Reis Magos devem cumprir catorze dias de 
quarentena, uma vez que vêm de países 
estrangeiros, mesmo que tenham teste negativo 
à Covid-19.  

9. Todos os outros participantes não essenciais 
devem abster-se de comparecer.  

10. Pilatos ensinará a todos a lavar as mãos. 
Cumpra o Protocolo para o bem de todos! 
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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 
14 de dezembro  | segunda 

 

Eucaristia em Q. Bernardos: 18h30 

16 de dezembro  | quarta 
 

Eucaristia em Gamelas: 19h00 

17 de dezembro  | quinta Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

18 de dezembro  | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

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

20 de dezembro  | Domingo 

 

Eucaristia Dominical em Malta: 09h15 
Eucaristia Dominical em Pereiro: 10h30  
Eucaristia Dominical em Pinhel: 12h00  
Celebração Dominical em Cidadelhe: 09h15 
Celebração Dominical em Ervedosa: 10h30  
Celebração Dominical em Bogalhal: 12h00 

 


