
 

A tua Estrela brilhará  
sobre nós 
A tua Estrela finalmente  
brilhará sobre os nossos  
dias insolúveis, entre  
penúria e sede. 
Brilhará sobre o nosso  
coração blindado, sobre  
os invisíveis muros do  
egoísmo que nos isola,  
sobre os ávidos motivos  
que nos prendem ao seu comércio repetido e 
sonâmbulo. 
Brilhará sobre as múltiplas formas de cegueira que 
defendemos acriticamente; sobre o peso 
insustentável das nossas omissões, sobre a paz e a 
justiça que permanecem para nós uma missão sempre 
adiada. 
Brilhará sobre as inúteis razões que acumulamos para 
mascarar o medo, que nos torna sempre mais 
indisponíveis à viagem que Tu nos sugeres. 
A tua Estrela brilhará sobre a austeridade que 
impomos à circulação dos afetos; sobre a dança 
interrompida e as mãos silenciadas, sobre o silêncio 
mastigado em solidão apesar do previsível incremento 
de presentes e de desculpas; sobre a incapacidade de 
transformar os nossos passos erráticos e afadigados 
numa confiante marcha de peregrinos. 
A tua Estrela brilhará sobre os caminhos que tantas 
vezes percorremos sem conduzir a lado nenhum; 
sobre esta aliança hesitante, ainda que assídua; sobre 
a imperfeição das promessas que acendemos; sobre o 
nosso olhar demasiadas vezes se rompe do lado de cá; 
sobre a incompletude da oração e sobre a fragilidade 
do dom. 
A tua Estrela brilhará sobre nós. 
 

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  I X  |  N º  2 7 9  |  E p i f a n i a  d o  S e n h o r  |  3  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 1  

 

Papa Francisco: 
“O sinal admirável do 
Presépio, muito amado pelo 
povo cristão, não cessa de 
suscitar maravilha e enlevo. 
Representar o acontecimento 
da natividade de Jesus 
equivale a anunciar, com 
simplicidade e alegria, o 
mistério da encarnação do 
Filho de Deus. De facto, o 
Presépio é como um 
Evangelho vivo que transvaza 
das páginas da Sagrada 
Escritura. Ao mesmo tempo 
que contemplamos a 
representação do Natal, 
somos convidados a colocar-
nos espiritualmente a 
caminho, atraídos pela 
humildade d’Aquele que Se 
fez homem a fim de Se 
encontrar com todo o 
homem, e a descobrir que nos 
ama tanto, que Se uniu a nós 
para podermos, também nós, 
unir-nos a Ele. Com esta Carta, 
quero apoiar a tradição bonita 
das nossas famílias 
prepararem o Presépio, nos 
dias que antecedem o Natal. 
[…] Almejo que esta prática 
nunca desapareça; mais, 
espero que a mesma, onde 
porventura tenha caído em 
desuso, se possa redescobrir e 
revitalizar.  
 

Admirabile Signum,  

01.12.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

DIA MUNDIAL DA PAZ 
O tema para o 54º Dia Mundial da Paz que se 
assinalou no dia 1 de janeiro de 2021 foi “A 
cultura do cuidado como percurso para a paz”. 
O Dia Mundial da Paz foi instituído em 1968 
pelo Papa Paulo VI (1897-1978) e é celebrado 
no primeiro dia do novo ano. 
 

ANO DA FAMÍLIA 
O Papa convocou um “ano especial” dedicado a 
família, a partir de 19 de março de 2021, 
assinalando o 5.º aniversário da exortação 
‘Amoris Laetitia’, resultado de duas assem-
bleias do Sínodo dos Bispos. O anúncio foi feito 
no dia em que a Igreja Católica celebra a festa 
litúrgica da Sagrada Família. 
 

MISSIONÁRIOS ASSASSINADOS 
A lista da Agência Fides, das Pontifícias Obras 
Missionárias, deu a conhecer o número de 
missionários assassinados em 2020, uma 
percentagem que tem aumentado conside-
ravelmente nos últimos anos. Foi um total de 
vinte missionários assassinados, e entre eles 
seis leigos. Além destes, há a mencionar oito 
padres, três freiras, dois seminaristas e um 
religioso consagrado. Oito assassinatos 
ocorreram nas Américas, sete em África, três na 
Ásia e dois na Europa. 
 

ANO JACOBEU 
Santiago de Compostela, em Espanha, abriu a 
‘Porta Santa’ na Catedral esta quinta-feira, 31 
de dezembro, dando início ao Ano Santo 
Xacobeo de 2021. O ano santo de Compostela, 
ano jacobeu ou jubilar, é celebrado desde o 
século XII, quando o dia 25 de Julho, festa de 
São Tiago, coincide com um domingo.  
 

PAPA: REFORMA ECONÓMICA 
O Papa Francisco escreveu uma carta apostólica 
em forma de ‘Motu Proprio’ sobre “algumas 
competências em matéria económica e finan-
ceira”, que representa “mais um passo 
importante na reforma da Cúria”.  
A carta apostólica, em forma de Motu Proprio, 
tem quatro artigos, respetivamente: “Transfe-
rência de investimentos e liquidez; Gestão do 
fundo Papal; Disposições sobre controlo e 
supervisão económico-financeira” e “função do 
Gabinete Administrativo da Secretaria de 
Estado”. 
 

COMISSÃO COVID 
A Comissão do Vaticano para a Covid-19 e a 
Academia Pontifícia para a Vida (Santa Sé) 
publicaram no passado dia 30 de dezembro um 
documento em que pedem ‘Vacina para todos’ 
na resposta à pandemia. 
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REINÍCIO DA CATEQUESE 
A catequese paroquial será retomada após o período das férias de Natal, 
cumprindo escrupulosamente as indicações do plano de contingência e as 
orientações das autoridades. Porém, tendo em conta a classificação de risco 
extremamente elevado do concelho de Pinhel e o crescente aumento de 
contágios pelo novo coronavírus, as sessões presenciais da catequese não 
terão início no dia 4 de Janeiro, como estava previsto, mas sim no dia 11 de 

janeiro, caso seja possível, depois de reavaliada de novo a situação.  
Ainda assim, durante a semana de 4 a 10 de janeiro, os catequisandos serão convidados pelos 
seus catequistas a realizar um TPC, isto é, a redigir uma carta a Jesus em contexto do que 
estamos a viver. Essas cartas deverão ser enviadas ao catequista até ao final da semana (dia 
10) e nas primeiras catequeses presenciais, serão a base de reflexão em grupo. 
Para os catequisandos do 1º ano, que ainda não sabem escrever, o convite é que os seus pais 
os ajudem a redigir a carta, que também deverá ser enviada ao catequista. 
 



 

2020: Um ano para valentes  
O ano de 2020 vai ficar marcado na nossa 
memória e na história do mundo como um 
ano de adversidade ímpar, como um ano 
em que se hipotecaram muitas coisas, 
actividades, acontecimentos e vidas. 
Na nossa comunidade cristã, sendo um ano 
de especial aniversário pelos 250 anos da 
diocese de Pinhel, também não foi possível 
assinalar a ocasião como gostaríamos. E, 
embora, desde a saída do confinamento, se 
tenha tentado voltar à normal e habitual 
vivência da comunidade cristã, alguns 
projectos, celebrações, festas e sacramen-
tos foram adiados ou suspensos. Talvez a  

realidade mais dolorosa seja a que se prende com os funerais, pois, ainda que feitos com dignidade, 
não foi possível realizar as despedidas conforme se desejaria para o normal luto. 
Mas não se parou, porque a vida e a fé são um trabalho diário e constante, e com certeza que houve 
muita coisa positiva no meio desta adversidade. Em termos paroquiais, é de assinalar o esforço por 
valorizar as igrejas domésticas que são as famílias, sobretudo com celebrações familiares; a 
duplicação do número de celebrações eucarísticas e os planos de contingência adequados às 
necessidades; o retomar da catequese em segurança; a criação e o fomento de novos espaços de 
comunicação e de interacção; entre outros pequenos projectos e dinâmicas, mais visíveis ou mais 
discretos, para alimentar a caminhada de fé. Queremos, entretanto, destacar o espaço do centro 
paroquial que se readaptou para funcionar como capela, onde o nosso pároco nos dias de 
confinamento e de folga tem celebrado a eucaristia e passado algumas horas de oração por todos. 
Por isso, desde o início do confinamento, em março, que a parede deste espaço se foi enchendo de 
fotografias com famílias por quem o pároco foi rezando particularmente. A parede ali permanece e 
têm chegado mais fotos. Caso queira, ainda esperamos a sua. 
Há que olhar sempre com esperança e fé todo o nosso peregrinar, mesmo no meio da adversidade! 
 

“Cultura do cuidado” no dia mundial da Paz 
O “longo caminho” que o Papa Paulo VI convidou a humanidade a percorrer na sua mensagem para 
o primeiro Dia Mundial da Paz, assinalado a 1 de janeiro de 1968, é realmente extenso. E, neste 
momento, parece particularmente distante do fim. Mas, segundo o Papa Francisco, antes de 
prosseguirmos, “temos de parar e interrogar-nos: O que foi que levou a sentir o conflito como algo 
normal no mundo?” Depois, devemos pegar numa “bússola” de princípios, e retomar esse “percurso 
de paz” com a “cultura do cuidado”, explica o Papa naquela que é a sua mensagem para o Dia 
Mundial da Paz de 2021. 
Depois de um ano em que a pandemia de covid-19 “agravou fortemente outras crises inter-
relacionadas como a climática, alimentar, económica e migratória”, Francisco diz ser “doloroso 
constatar que, ao lado de numerosos testemunhos de caridade e solidariedade, infelizmente 
ganham novo impulso várias formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e também guerras e 
conflitos que semeiam morte e destruição”. Mas para Francisco é claro que 2020 nos ensinou “a 
importância de cuidarmos uns dos outros e da criação”. 
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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 
7 de janeiro              | quinta 
 

Eucaristia em Gamelas: 19h00 

8 de janeiro               | sexta  
Eucaristia em Pinhel: 18h00  
Eucaristia em Malta: 19h00 

9 de janeiro               | Sábado 
BAPTISMO  
DO SENHOR  

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

10 de janeiro               | Domingo 
BAPTISMO  
DO SENHOR 

 

Eucaristia solene em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia solene em Ervedosa: 10h45  
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00  
Celebração solene em Malta: 09h15 
Celebração solene em Pereiro: 10h30  
Celebração Solene em Bogalhal: 11h00 
Celebração solene em V. Madeira: 10h30  

  

Piadas Atuais 
 

Alguém sabe se a segunda quarentena se 
repete com a mesma família? Ou podemos 
trocar? 
 

Faltam duas semanas para que nos digam 
que faltam duas semanas para nos 
dizerem que faltam duas semanas... 
 

Não vou acrescentar 2020 à minha idade. 
Nem sequer usei! 
 

Queremos nos desculpar publicamente 
com 2019 por tudo o que falamos mal 
dele. 
 

Essas mulheres que pediam a Deus que os 
maridos ficassem mais tempo em casa... 
Como estão? 
 

A minha máquina de lavar roupa só aceita 
pijamas... Coloquei umas calças de ganga e 
ela mandou-me a mensagem #ficaemcasa 
 

Não podem 

entrar… Já 

somos cinco… 

 


