
 

O Pai Natal dos meus sonhos  
Encontrei uma carta no correio. 

Toda encarnada. Toda enfeitada. 

Parecia o embrulho de uma 

prenda. Era uma carta com 

remetente sem morada. 

Descobri, depois de aberta, que 

era uma carta de um pai natal.  

Apercebi-me disso porque tinha uma caligrafia muito 

bonita, também encarnada, estava cheia de emojis 

coloridos e, no final, era assinada por um pai natal. 

Curiosamente, vinha assinada em minúsculas. A leitura era 

fácil, dado que o texto não era longo e as letras tinham um 

tamanho acima da média. Não sei traduzir tal e qual o que 

li. Não me sinto verdadeiramente autorizado a fazer copi 

past, nem me dou ao desplante de fazer minhas as palavras 

que li e que me fizeram chorar. Afinal, tratava-se de uma 

oração de um qualquer pai natal, dos muitos pais natais 

que nesta época pululam nas nossas cidades e nos nossos 

centros comerciais a apregoar felicidade. A oração era 

dirigida a Jesus. Ao Menino Deus.  

Era a carta de um Pai Natal que se ajoelhava diante do 

verdadeiro Natal. Dizia palavras como: eu só trago 

brinquedos e tu trazes amor; eu faço rir as crianças, mas tu 

ama-las de verdade; eu deixo uma alegria passageira, mas 

tu deixas o teu coração para sempre; eu tenho bochechas 

rosadas e uma barba branca e farta, a maioria das vezes 

postiças, mas tu tens umas cicatrizes nas mãos e no peito 

que são a maior verdade; podes encontrar vários como eu 

nas cidades e centros comerciais, mas só tu és o único 

omnipotente, vivo e verdadeiro; eu alimento a economia e 

o mercado de consumo, mas tu dás sentido à vida das 

pessoas; eu brinco às cartas e mensagens de pedidos, mas 

tu levas a sério cada um de nós… Era tão linda e tão 

autêntica a carta!  

No final, antes da assinatura, dizia ainda algo do género: 

diante de ti me dobro no teu aniversário. E depois assinava. 

Era o Pai Natal dos meus sonhos.  
 

Jorge Castela, Pároco 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
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A mãe 
 

 
 
 
 
 

"Há pessoas de quem não 

nos é contado passado,  

mas sabemos que abriram 

futuros ao mundo.  

Há maneiras de viver que 

semeiam na história  

de muitas pessoas coisas 

boas e esperançosas. 

Há pessoas tão bonitas que 

o mais importante que 

temos a dizer delas é o que 

elas deixaram de herança 

no mundo. Há maneiras de 

viver tão fecundas que 

nem a morte pode com 

elas! 

ERA UMA VEZ uma pessoa 

assim, uma mulher bonita, 

que viveu na Galileia e se 

chamava Maria. Não nos 

foi contada nenhuma 

história do seu passado. O 

seu feito mais famoso foi 

ter sido Mãe. A obra mais 

famosa da sua vida é o seu 

filho Jesus. As mães 

entendem isto muito 

bem." 
Rui Santiago cssr, 

in Contar, 2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS 
Recordamos que a funcionária da paróquia es-

tará de férias de 21 a 31 de Dezembro. 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. 
 

EUCARISTIA DE NATAL ONLINE 
Durante o período do Advento, o Município de 

Pinhel, em parceria com as paróquias do conce-

lho, tem transmitido em streaming as eucaris-

tias dominicais. Já foi em Freixedas, Lameiras, 

Pínzio e Souropires. No dia 25 de dezembro, dia 

de Natal, a Eucaristia será transmitida a partir 

da Igreja de S. Luís, pelas 12h. Apesar desta 

transmissão online não substituir a eucaristia 

presencial, é uma oportunidade para os deno-

minados grupos de risco poderem participar. A 

transmissão será em direto, através da página 

de Facebook do Município de Pinhel 

em facebook.com/cidadefalcao. 
 

CARTÃO DE NATAL 
Os alunos de 5º ano da disciplina de Educação 

Moral e Religiosa Católica, em colaboração com 

a sua professora, Maria Amélia Sebastião, 

oferecem aos paroquianos um cartão de Natal 

elaborado por eles. Serão entregues no final 

das celebrações de Natal com os cuidados 

devidos.  
 

ENCONTRO DE TAIZÉ ONLINE 
A comunidade ecuménica de Taizé (França) vai 

realizar o Encontro Europeu de Jovens nesta 

localidade francesa, o que acontece “pela 

primeira vez”, e transmite “todo o programa” 

online, de 27 de dezembro a 1 de janeiro de 

2021.Os jovens interessado (dos18 aos 30 

anos) devem inscrever-se no sítio online da 

Comunidade de Taizé, onde se encontra 

o programa completo de Encontro Interna-

cional de Taizé. 

 

COVID: NOVOS HORÁRIOS 
No próximo estado de emergência, que vai 

vigorar entre 24 de dezembro e 7 de janeiro, o 

concelho de Pinhel integra a lista dos 30 

municípios considerados de risco extrema-

mente elevado, o que já era expectável tendo 

em conta o número de casos ativos de Covid19. 

Nesse sentido, vai ser necessário fazer algumas 

alterações aos horários das celebrações. Entre 

24 e 26 não é necessário fazer alterações, 

porque o recolher obrigatório permite algumas 

celebrações vespertinas. O mesmo se irá passar 

na próxima semana, no dia 31. No entanto, fora 

destes dias e porque o recolher obrigatório 

passa para as 13h, as celebrações serão sempre 

da parte da manhã, em tempo útil, mesmo as 

vespertinas. 
 

COVID: LEMBRAR VÍTIMAS 
A Diocese da Guarda vai lembrar as vítimas da 

pandemia nas celebrações deste Domingo, 20 

de Dezembro. O Bispo da Diocese o Bispo da 

Diocese vai celebrar às 11.00 horas, na Sé da 

Guarda, Eucaristia de sufrágio pelos falecidos e 

a pedir o conforto para os que ficaram de luto. 
 

CEP SOBRE A PANDEMIA 
O documento “A situação de pandemia e 

desafios pastorais para a Igreja”, aprovado na 

última Assembleia Plenária da Conferência 

Episcopal Portuguesa, vai ser publicado a 01 de 

janeiro de 2021. 
 

SAGRADA FAMÍLIA 
A equipa de casais de Nossa Senhora Pinhel 2, 

irá responsabilizar-se pela animação da 

Eucaristia do dia 27 de dezembro, solenidade 

da Sagrada Família. 
 

COROAÇÃO PONTIFÍCIA 
O Papa Francisco concedeu a coroação 

pontifícia da veneranda imagem de Nossa 

Senhora da Soledade que se venera na Real 

Basílica de Mafra (Patriarcado de Lisboa).  
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Papa pede Natal “mais puro, autêntico e 
verdadeiro”, um Natal cheio de esperança 

No passado dia 6 de dezembro, o Papa Francisco 

convidou os católicos a preparar o Natal com esperança: 

“Nestes tempos difíceis para muitos, saibamos reencontrar 

a grande esperança que nos é oferecida na vinda do Filho 

de Deus. Convido-vos a dedicar tempo à oração, meditando 

a Palavra de Deus, para que o Espírito Santo que nela habita 

ilumine o caminho a seguir e transforme o coração, na 

espera do nascimento de Nosso Senhor Jesus”. 

Passados dez dias, no dia 16, tendo em conta que as medidas para contenção da pandemia vão 

causar «restrições e inconvenientes», o Papa convidou os cristãos, em vez de se deixarem 

abater por eles, a pensar «no Natal da Virgem Maria e de S. José», que não foi de «rosas e 

flores». «Quantas dificuldades tiveram [Maria e S. José]. Quantas preocupações. No entanto, a 

esperança e o amor guiaram-nos e sustentaram. Que seja assim também para nós. Que estas 

dificuldades nos ajudem a purificar o Natal, [tornando-o] mais puro, autêntico e verdadeiro. 

Menos consumismo», assinalou. 
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Traz o teu “Menino Jesus” 
Como este ano não vai ser possível cumprir a tradição de dar 

o “menino” a beijar nas celebrações de Natal, a unidade 

pastoral de Pinhel convida aqueles que vão participar nessas 

celebrações a levarem uma imagem do “Menino Jesus” que 

tenham em casa. 

Em momento oportuno da celebração de Natal essas 

imagens serão benzidas e depois cada família é convidada a 

beijar o Menino. 

Já pode adquirir o livro 
“Evangelizar em Tempos de 
Mudança” 

O livro que o pároco de 

Pinhel editou no início 

deste ano e que estava 

para ser apresentado a 

29 de março, e que, por 

causa da pandemia, teve 

de ser adiado, já está  

disponível. Custa 9,90€, mas agora pode 

comprar com desconto a 9€. 
 

NATAL 2020 
Que o Menino Deus nasça em 
nossos corações! 
 

O pároco e os seus 

colaboradores  

mais próximos desejam 

a todos os paroquianos 

um Santo Natal!  

Apesar dos tempos em  

que vivemos, o  verdadeiro Natal 

acontece nos nossos corações! Que o 

Menino Deus nasça em nós! 
 



 

Faz a Estrela da Esperança! 
Não te esqueças de fazer a 

tua “Estrela da Esperança”. 

Podes construi-la com 

materiais diversos (como 

por ex: madeira, cartão, 

plástico, materiais 

recicláveis, etc…) e depois 

coloca-a em local de 

destaque. Aguardamos a 

partilha das fotografias 

com as estrelas que 

construíram em Família. 
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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 

23 de dezembro         | quarta Eucaristia em Q. Nova: 18h30 

24 de dezembro         | quinta 
NATAL 

Missa do galo em Malta: 21h45 

Missa do galo em Pinhel: 23h00 

25 de dezembro         | sexta  
NATAL 

Eucaristia solene em Ervedosa: 09h15 

Eucaristia solene em Azevo: 10h30 

Eucaristia solene em Pinhel: 12h00  

Eucaristia solene em Pereiro: 15h00  

Celebração solene em Cidadelhe: 09h15  

Celebração solene em V. Madeira: 10h45 

Celebração solene em Bogalhal: 11h30 

26 de dezembro         | Sábado 
SAGRADA FAMÍLIA  

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h15  

27 de dezembro         | Domingo 
SAGRADA FAMÍLIA 

 

Eucaristia solene em Cidadelhe: 09h15 

Eucaristia solene em V. Madeira: 10h45  

Eucaristia solene em Pinhel: 12h00  

Celebração solene em Ervedosa: 09h15 

Celebração solene em Azevo: 10h30  

Celebração solene em Pereiro: 10h30  

Celebração solene em Malta: 10h30  

 


