
 

O presépio 
“Dado que o Natal acontece  
sempre e em todo o lado,  
dado que o Natal diz respeito  
à mais pequena coisa e a cada  
acontecimento, de repente  
torna-se óbvio que não é o  
nascimento de Deus que deve  
ser apresentado ao mundo,  
mas vice-versa, é o mundo  
que deve ser conduzido para  
a entrada e para a gruta;  
devemos colocar tudo  
diante do Menino Jesus, cada  
objeto, cada pequena coisa,  
cada homem, e devemos dizer:  
eis aqui o João, ou a Marisa, ou o Paulo, ou o Tomás, 
apresentem-se, por favor. E também todos os 
animais, do inseto ao elefante, à girafa, devem ser 
trazidos para o berço como se fosse a arca. E por 
último será necessário trazer aqui todo o resto do 
existente, bom ou mau (a única razão deve ser o mero 
facto de existir), e, portanto, as guerras e a extração 
do carvão, os jogos de futebol e as inundações, os 
bancos e as estações, as eleições democráticas, a 
inflação, a violência nas famílias, as manifestações do 
Primeiro de Maio, a haute couture, as férias em sela, 
as coleções de carros antigos, a psicanálise e a física 
nuclear, a literatura e as artes modernas: é urgente 
mostrar tudo ao presépio e acreditar que a sua ordem 
de cortar a respiração fundirá tudo numa única 
imagem, reunirá tudo num único mecanismo, 
apertará tudo em seus braços num movimento 
repetido que ligará para sempre tudo a tudo”. 
 

Olga Tokarczuk, “Il Presepe di Bardo”, 

in Che Guevara e altri racconti, Forum ed. 2006.  

Tradução livre do italiano. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“ Com frequência se ouve 
dizer que a maior alegria da 
vida é o nascimento duma 
criança. É algo de 
extraordinário, que muda 
tudo, desencadeia energias 
inesperadas e faz ultrapassar 
fadigas, incómodos e noites 
sem dormir, porque traz 
uma felicidade indescritível 
na posse da qual nada é 
demasiado pesado. Assim é 
o Natal: o nascimento de 
Jesus é a novidade que nos 
permite renascer dentro, 
cada ano, encontrando n’Ele 
força para enfrentar todas as 
provações. Sim, porque 
Jesus nasce para nós: para 
mim, para ti, para cada um. 
A preposição «para» 
reaparece várias vezes nesta 
noite santa: «um menino 
nasceu para nós», profetizou 
Isaías; «hoje nasceu para 

nós o Salvador», repetimos 
no Salmo Responsorial; Jesus 
«entregou-Se por nós» (Tit 2, 
14), proclamou São Paulo; e, 
no Evangelho, o anjo 
anunciou «hoje nasceu para 

vós um Salvador» (Lc 2, 11). 
Para mim, para nós.” 
 

Homilia da Noite de Natal,  

24.12.2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

NATAL NO IRAQUE 
O Parlamento iraquiano aprovou por unanimi-
dade o reconhecimento do Natal como feriado 
nacional já a partir deste ano, na sequência de 
uma proposta feita pelo patriarca da Igreja 
Caldeia, Louis Raphael Sako, durante o seu 
último encontro com o presidente Barham 
Salih, anunciou a agência Fides na passada 
quinta-feira, 17 de dezembro. 
 

URBI ET ORBI 
Na sua mensagem de Natal, o Papa fez uma 
volta ao mundo das maiores situações de 
sofrimento, e pediu o acesso à vacina contra a 
covid-19 por parte dos mais vulneráveis e 
necessitados. E insistiu: “Em primeiro lugar, os 
mais vulneráveis e necessitados!” O Vaticano 
anunciou, entretanto, a oferta de quatro mil 
testes para os sem-abrigo da cidade de Roma. 
 

PEDIDOS AUMENTAM 
O presidente da Comissão Episcopal da Pastoral 
Social e Mobilidade Humana disse que as 
Cáritas Paroquiais estão a receber cada vez 
mais pedidos de ajuda, devido ao impacto da 
pandemia, perspetivando um cenário “compli-
cado”. Neste período do Natal, a organização 
católica está a dinamizar a operação solidária 
‘10 milhões de estrelas – um gesto pela paz’ 
que vai apoiar vítimas da pandemia no país. 
 

 DONATIVO À UCP 
O Grupo José de Mello fez um donativo de 12 
milhões de euros à Universidade Católica Por-
tuguesa (UCP), montante destinado a apoiar a 
construção do novo Campus Veritati. O 
complexo ficará situado a norte da Avenida 
Lusíada, em Lisboa, com ligação ao campus 
atual, integrando um novo edifício para 
instalação da Católica Lisbon School of Business 
& Economics e um edifício multifunções, com 
um grande auditório e espaços de inovação, 
onde se instalará também a Reitoria da UCP. 
 

PAÍSES SEM NATAL 
Existem alguns países onde nenhum tipo de 
festa de Natal. Existem até lugares onde 
qualquer expressão que o lembre é proibida. 
Países como Somália, Tailândia, Tadjiquistão, 
Brunei, Coreia do Norte, China, Irã, Argélia ou 
Arábia Saudita impõem restrições à celebração 
do Natal 
 

ANTÓNIO GUTERRES PREMIADO 
O secretário-geral das Nações Unidas, António 
Guterres, que foi elogiado pela sua “atividade 
política vivida como vocação a serviço do bem 
comum”, vai receber em 2021 a “Lâmpada da 
Paz de S. Francisco”, reconhecimento concedi-
do nas últimas edições ao presidente da 
República da Colômbia, Juan Manuel Santos, à 
chanceler da Alemanha, Angela Merkel, ao rei 
da Jordânia, Abdullah II, e ao presidente da 
República Italiana, Sergio Mattarella. 
 

PRÉMIO KRONOS 
O Papa Francisco foi escolhido para o Prémio 
Internacional Ambiente 2020 da Associação 
ambientalista de voluntariado ‘Academia Kro-
nos Onlus’, pelo conceito de “ecologia integral”, 
particularmente na encíclica ‘Laudato Si’. 
 

DIA DA FRATERNIDADE 
A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) 
aprovou por unanimidade uma resolução que 
proclama o dia 4 de fevereiro como “Dia 
Internacional da Fraternidade Humana”. A 
iniciativa, que partiu dos Emirados Árabes 
Unidos, Bahrein, Egito e Arábia Saudita, é sinal 
do reconhecimento internacional do 
“Documento sobre a Fraternidade Humana em 
Prol da Paz Mundial e da Convivência Comum“, 
assinado pelo Papa Francisco e pelo Grande Imã 
de Al Azhar, Ahmed Al Tayyeb, precisamente a 
4 de fevereiro de 2019.  A data será celebrada 
já a partir de 2021. 
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Sacerdote e microbiologista trabalha em 
vacina COVID de baixo custo 

O sacerdote dominicano e doutor em microbiologia, Pe. Nicanor 
Austriaco, está nos estágios iniciais de um projeto para desenvolver 
uma vacina contra a COVID19, que seja de baixo custo e, portanto, 
acessível para os mais pobres. 
O padre Austriaco é filipino e professor de Biologia e Teologia no 
Providence College, em Providence, Rhode Island (Estados Unidos).  

A sua iniciativa chama-se de "Projeto Pagasa" e decidiu lançá-la ao ver que "muitas das vacinas 
disponíveis já foram oferecidas a nações ricas com recursos". 
 

Europa reforça segurança dos lugares de culto 
A Comissão Europeia (CE) irá conceder um montante de 23 milhões 
de euros aos seus Estados-membros com o objetivo de assegurar 
uma maior proteção de locais de culto e outros espaços públicos 
contra ameaças terroristas. A medida, tomada no âmbito da 
nova Agenda Antiterrorismo para a União Europeia, foi anunciada 
no passado dia 21 de dezembro, avançou o Religión Digital.  

Da totalidade dos fundos, 20 milhões serão repartidos entre dez projetos de proteção de locais 
de culto de diferentes comunidades religiosas (igrejas, sinagogas e mesquitas), bem como de 
outro tipo de espaços públicos, como sistemas de transporte e grandes instalações desportivas. 
 

Taizé num encontro inédito 
A Comunidade Ecuménica de Taizé (França), vai realizar o habitual Encontro 
Europeu de Jovens de forma “inédita” e online, entre 27 de dezembro a 1 de 
janeiro de 2021. O encontro começa com a oração da noite, em direto da 
Igreja da Reconciliação em Taizé, às 18h45 (menos uma hora em Lisboa), de 
domingo, 27 de dezembro, e a partir do dia seguinte, os temas diários (de 28 
de dezembro e 1 de janeiro de 2021) são os subtítulos da mensagem ‘Manter 

a esperança em tempo propício e fora dele’, do prior da comunidade, para 2021: ‘Atentos aos 
sinais de esperança’; ‘Viver a fraternidade’; ‘Acreditar – confiar numa presença’; ‘Discernir um 
novo horizonte’; ‘Modificar o nosso olhar’. 
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COVID: NOVOS HORÁRIOS 
De acordo com o estado de emergência que 
vigora até 7 de janeiro, dado que o concelho 
de Pinhel integra a lista dos 30 municípios 
considerados de risco extremamente eleva-
do, e que o recolher obrigatório aos fins de 
semana é às 13h, as celebrações passarão a 
ser sempre da parte da manhã. 
 

CARTÃO DE NATAL 
O pároco, em nom de toda a comunidade, 
agradece aos alunos de 5º ano da disciplina 
de Educação Moral e Religiosa Católica, e à 
sua professora, Maria Amélia Sebastião, os 
cartões de Natal elaborado por eles que 
foram ofertados nas celebrações de Natal  
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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 

30 de dezembro         | quarta Eucaristia em Q. Bernardos: 18h30 

31 de dezembro         | quinta 
MÃE DE DEUS 

Eucaristia vespertina em Bogalhal: 15h00 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 16h30 

1 de janeiro               | sexta  
MÃE DE DEUS 

Eucaristia solene em Azevo: 10h00 
Eucaristia solene em Ervedosa: 11h00 
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00  
Celebração solene em V. Madeira: 10h00 
Celebração solene em Malta: 11h00 

2 de janeiro               | Sábado 
EPIFANIA  

Eucaristia em Malta (vespertina): 10h30 
Eucaristia em Pinhel (vespertina): 12h00 

3 de janeiro               | Domingo 
EPIFANIA 

 

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

  

os meninos 
Veio, agarrado às mãos, do bolso de um menino,  
Cabia entre dois dedos, era tão pequenino!  
 

Fora tomado à pressa, no presépio da sala,  
Com auxílio do avô e de uma bengala.  
 

Juntou-se aos corcéis, comboios e carrinhos  
Numa azáfama grande de muitos carinhos. 
 

Em duas mãos dançava, na brincadeira,  
Era quem mais rebolava no chão de madeira. 
 

Era o mais querido, com quem mais brincava,  
O seu menino mais lindo, o que mais amava.  
 

Apertava-o e dizia: eu gosto deste menino!  
É tão parecido comigo. Ele é tão pequenino…  
 

Jorge Castela, pároco 


