
 

Conselhos de José 
Volta a olhar o tempo  
com inocência, como  
uma tarefa que as  
crianças conhecem  
melhor que tu. 
Aprende a procurar  
a sabedoria como  
quem constrói uma  
ponte quando seria  
mais fácil a distância. 
Aprende a elogiar a  
vida, que é sempre  
a oportunidade mais  
bela, em vez de a  
desvalorizar com desencorajamentos e lamúrias. 
Aprende a transformar, no teu quotidiano, a hostilidade 
em hospitalidade fraterna. 
Não de detenhas a condenar a obscuridade: acende no 
centro da vida uma estrela que dança. 
Compreende que a tua é condição de guardião e não de 
dono, e que isto te requer, a cada instante, a 
disponibilidade a um amor sem cálculos nem desgastes. 
Exercita a arte de permanecer com humildade ao lado 
dos teus semelhantes, cuidando deles com dedicação, 
mas sem protagonismos, sem forçar os outros a nada, 
mas esperando por eles com delicadeza, servindo-lhes 
de corrimão. 
Confia na verdade dos gestos essenciais, na força destas 
coisas de nada que depois são quase tudo. 
Que o mundo nunca te apareça como um lugar 
indiferente. 
Que a concreta presença do amor de Deus te ilumine e 
faça de ti a maravilhosa transparência em que este amor 
se contempla. 
Que a tua oração de Advento seja o irresistível desejo 
que faz gritar à alma: «Vem!». 
 

Card. José Tolentino Mendonça In Avvenire 

Trad.: Rui Jorge Martins 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“Acima de tudo, não 
deixemos de agradecer: se 
formos portadores de 
gratidão, o mundo também 
se tornará melhor, talvez só 
um pouco, mas é suficiente 
para lhe transmitir um 
pouco de esperança.  O 
mundo precisa de 
esperança e com a gratidão, 
com esta atitude de dizer 
obrigado, transmitimos um 
pouco de esperança. Tudo 
está unido, tudo está 
interligado, e cada um pode 
desempenhar a sua parte 
onde quer que esteja. O 
caminho para a felicidade é 
aquele que São Paulo 
descreveu no final de uma 
das suas cartas: «Orai sem 
cessar. Dai graças em todas 
as circunstâncias, pois a 
respeito de vós esta é a 
vontade de Deus, em Jesus 
Cristo. Não extingais o 
Espírito!» (1 Ts 5, 17-19). 
Não extingais o Espírito, 
bom programa de vida! Não 
extinguir o Espírito que 
temos dentro leva-nos à 
gratidão.” 
 
Audiência 30.12.2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CATEQUESE PRESENCIAL  
No dia 1 de janeiro informámos que as sessões 
presenciais da catequese paroquial seriam 
suspensas até dia 8, ocasião em que se faria 
uma reavaliação da situação. Assim, tendo em 
conta o progressivo aumento do número de 
contágios no seio da comunidade e que as aulas 
presenciais a partir do 2º ciclo estão suspensas, 
tomámos a decisão de adiar, mais uma vez, o 
reinício das sessões presenciais da catequese, 
até ordem e decisão contrária. Os catequistas 
irão fazer esforços para manter a catequese 
possível. 
 

SANTUÁRIO AJUDA PEMBA 
Os ofertórios das missas de Natal e de Ano 
Novo do Santuário de Fátima renderam 
13.397,34 euros e o dinheiro será enviado 

directamente para a diocese de Pemba 
(Moçambique), que está no centro das tensões 
que têm atingido a província de Cabo Delgado, 
onde os ataques de grupos terroristas 
provocaram já mais de meio milhão de 
desalojados e mais de dois mil mortos. 
 

OFERTA ESPECIAL 
No passado dia 7 de Janeiro, um grupo de 
católicos, a que se juntou um representante da 
comunidade islâmica, entregou a cada um dos 
230 deputados um exemplar da encícli-
ca Fratelli Tutti, publicada em Outubro pelo 
Papa Francisco, com o objetivo de os encorajar 
“a novas políticas sociais e económicas”.  
O agradecimento em nome dos deputados dos 
diferentes partidos coube a José Manuel 
Pureza, do Bloco de Esquerda. 
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Contributo dos Fieis e das Famílias  
para o Fundo Económico Paroquial 

O Conselho Económico vem, por este meio, informar que está a decorrer a partilha para o 
Contributo dos Fiéis e das Família para o Fundo Económico Paroquial relativo ao ano 2021.  
Este contributo paroquial, também conhecido por côngrua, é a contribuição regular dos 
paroquianos para as despesas da sua paróquia. Não é uma esmola. É uma das formas mais concretas 
de participação dos fiéis nas necessidades da vida e missão da Igreja, para o bem de todos. 
Por isso é nosso dever, conforme as nossas possibilidades, “prover às necessidades da Igreja de 
forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras apostólicas, para a 
caridade e para a honesta sustentação dos seus ministros”. 
O contributo paroquial destina-se especificamente a prover necessidades correntes, tais como: 
gastos com o culto divino e as celebrações litúrgicas; sustento dos sacerdotes e restantes ministros 
ordinários; salários e encargos sociais dos funcionários; serviços, cartório e centro paroquial 
(expediente, correio, comunicação, etc.); custos de manutenção (limpeza, água, electricidade, gás, 
etc.); formação e evangelização a todos os níveis; seguros, equipamentos e requalificações ou 
obras; caridade, entre outras. 
Nos últimos anos este contributo tem vindo a diminuir. E este ano que passou, por causa das 
condicionantes provocadas pela pandemia do novo coronavírus, foi um ano bastante difícil para a 
gestão económica da nossa paróquia. Sabemos das dificuldades com que todos nos deparamos 
actualmente, mas apelamos à vossa generosidade para conseguirmos levar a bom rumo a 
administração desta comunidade paroquial.  
Bem-haja a todos. 

O Conselho Económico 
 

NOTA: caso pretenda fazer uma transferência bancária, poderá fazê-lo para a conta com o 
NIB 0035 0618 0000 9061 330 40 (CGD); é possível passar um recibo para o seu donativo. 



 

O Ano do Papa em revista 
O Papa viveu em 2020 um ano marcado pelo confinamento, 
sem viagens internacionais, e pelos gestos simbólicos para 
manifestar atenção às vítimas da pandemia, o maior deles 
foi, provavelmente, a 27 de março, num dos momentos que 
vai ficar para a história do Vaticano, o Papa presidiu no 
Vaticano a uma celebração extraordinária de oração, 
perante a pandemia da Covid-19, na qual  afirmou,    numa 

Praça de São Pedro deserta. que “só juntos” será possível superar esta crise. Já numa 
mensagem à 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o Papa defendeu uma “mudança de 
rumo”, a nível global, depois da pandemia da Covid-19, com particular atenção aos mais novos. 
O sétimo ano de pontificado foi o momento de maior distanciamento das multidões, por força 
das medidas preventivas ligadas à prevenção e combate à pandemia do Covid-19. Mas foi um 
ano produtivo em termos de documentos magisteriais, donde se destaca encíclica ‘Fratelli 
Tutti’ (Todos Irmãos) e “Querida Amazónia”.  
O ano teve ainda mais alguns acontecimentos de assinalar. Internamente, o ano fica marcado 
pela reforma financeira no Vaticano e pela publicação de um relatório inédito sobre o 
“doloroso caso” do antigo cardeal McCarrick, arcebispo emérito de Washington, acusado de 
abusos sexuais. A 28 de novembro, com as limitações impostas pela pandemia, o Papa presidiu 
no Vaticano ao sétimo consistório do seu pontificado. A 22 de novembro, Francisco entregou a 
Portugal, na Basílica de São Pedro, a Cruz da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), cuja próxima 
edição internacional decorre em Lisboa (2023). E a 8 de dezembro convocou um Ano dedicado 
a São José, para assinalar o 150.º aniversário da sua declaração como padroeiro da Igreja 
universal. 
 

 

Desafios pastorais da pandemia  
à Igreja em Portugal 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) divulgou no dia 
1 de janeiro a reflexão “Desafios pastorais da pandemia à 
Igreja em Portugal”, com 53 pontos, sublinhando a 
necessidade de uma cultura de proximidade e de novas 
vizinhanças. O texto divulgado no primeiro dia de 2021 vem 
no seguimento do documento “Recomeçar e Reconstruir – 
Reflexão da CEP sobre a sociedade   portuguesa  a recons- 

truir depois da pandemia Covid-19”, aprovado a 16 de junho do último ano. A reflexão destaca 
que a suspensão das celebrações comunitárias, em março de 2020, desafiou a “descortinar um 
outro modo de ser Igreja, feito não só de liturgia e de oração, mas de vida quotidiana”, 
convidando todos a “redescobrir a oração doméstica, promover uma autêntica espiritualidade 
familiar e levar a sério a liturgia da Palavra no lar”. Pode descarregar o Pdf AQUI. No mesmo 
dia a CEP apresentou um documento com diretrizes para a Proteção de menores e adultos 
vulneráveis. 
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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 

13 de janeiro              | quarta Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

14 de janeiro              | quinta Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

15 de janeiro               | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

16 de janeiro               | Sábado 
 II COMUM  

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

17 de janeiro               | Domingo 
II COMUM 

 

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

Piadas Atuais 
 

O que é que a galinha foi fazer à igreja?  
- Assistir à Missa do Galo.  
 

Como é que as enzimas se reproduzem?  
- Fica uma enzima da outra.  
 

Por que canta o galo de olhos fechados?  
- Porque já sabe a letra da música de cor.  
 

O Batman pegou no seu bat-sapato social e 
no seu bat-blazer. Onde foi ele?  
- A um Bat-zado.  
 


