
 

Como viver na incerteza sem fim? 
Não conseguimos prever grande parte do nosso futuro. Planeá-lo 
com inteligência implica deixar uma enorme margem em branco, 
porque quase tudo pode mudar em pouco tempo. 
Quase todos gostávamos de controlar o futuro. Mas isso é 
impossível, por causa da nossa natureza e das circunstâncias em 
que vivemos. Ninguém pode prever com exatidão o resultado a 
longo prazo de uma ação sua, ou qual o efeito que uma 
determinada condição que aparece hoje vai ter no nosso futuro 
mais distante. 
Viver é aceitar o desafio de navegar no mar do desconhecimento. 
Importa ser humilde e acreditar que podemos e devemos decidir 
o nosso dia a dia, uma coisa de cada vez. Sem a ilusão infantil de 
querer com uma só ação mudar tudo de uma vez e para sempre. 
Tudo é possível. Mas isso não significa que o caminho para o que 
parece impossível seja fácil ou curto. As nossas maiores 
conquistas consomem-nos tanto que, ao alcançá-las, em vez de 
glória, sentimos um enorme alívio por termos chegado ao fim 
dessa nossa luta. 
Nada é certo. O mundo é muito mais complexo do que alguma vez 
poderemos compreender. Os outros seres humanos não são 
meros figurantes da minha vida, são tão dignos como eu de estar 
aqui e de serem protagonistas da sua e da minha existência, pelo 
que, as decisões que fazem o meu futuro não são apenas as 
minhas. 
Somos pequenos e frágeis. Quando não aceitamos com humildade 
os nossos limites, caímos com enorme facilidade em 
desequilíbrios, porque ao querer tudo de uma vez, vamos para os 
excessos de onde… é fácil cair no abismo. É preciso desapegarmo-
nos da vontade de controlar tudo. Até porque, se o fizéssemos, 
seria uma tragédia maior do que podemos imaginar! Nenhum de 
nós é o centro do mundo e isso é uma excelente notícia! 
Nenhuma vida está isenta de males, mas há sempre bens em seu 
redor. Em vez de vivermos focados no incerto e no mal que existe 
e naquele que ainda pode chegar, devíamos admirar o bem que 
nos rodeia e nunca deixar de sonhar! Acordando cedo para 
trabalhar pelo que bem que queremos. 
Aceita a vida como ela é. Procura o melhor lugar para onde dares 
o próximo passo, sempre. Pouco importa que estejas no fundo do 
poço ou no cimo da montanha mais alta. Qual é a melhor coisa 
que podes fazer a seguir a ler este texto? Faz isso. 
 

José Luís Nunes Martins, Agência Ecclesia 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
Há um grande ensinamento 
naquela oração que desde 
há oito séculos nunca deixou 
de palpitar, a que São 
Francisco compôs no final da 
sua vida: o “Cântico do 
irmão sol” ou “das 
criaturas”. O Pobrezinho não 
o compôs num momento de 
alegria, de bem-estar, mas, 
pelo contrário, no meio das 
dificuldades. Francisco 
estava quase cego e sentia 
na sua alma o peso de uma 
solidão que nunca tinha 
sentido antes: o mundo não 
mudou desde o início da sua 
pregação, ainda há aqueles 
que se deixam dilacerar por 
disputas e, além disso, ele 
ouve aproximar-se os passos 
da morte. Poderia ser o 
momento da desilusão, 
daquela extrema desilusão e 
a perceção do próprio 
fracasso. Mas naquele 
instante de tristeza, naquele 
momento de escuridão, 
Francisco reza. De que modo 
reza?  «Louvado sejais, ó 
meu Senhor…». Reza 
louvando. Francisco louva a 
Deus por tudo, por todos os 
dons da criação e até pela 
morte, que com coragem 
chama “irmã”, “irmã 
morte”. 
 

Audiência 13.01.2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

NOVO CONFINAMENTO 
Portugal ficou a conhecer ontem, dia 13 de 
janeiro, os termos do novo confinamento 
que permite a realização de cerimónias religio-
sas no enquadramento previsto pela Direção-
Geral da Saúde (DGS). Contudo, a Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) determinou a 
suspensão ou adiamento das celebrações de 
Batismos, Crismas e Matrimónios, face à 
“gravíssima situação” provocada pela pande-
mia. Na unidade pastoral de Pinhel iremos fazer 
alguns esforços para minimizar os riscos, 
evitando celebrações eucarísticas durante a 
semana e celebrações da Palavra dominicais, a 
não ser em ocasiões que se julgue oportuno. A 
informação completa está no site da paróquia 
de Pinhel. 
 

DEZ MILHÕES DE ESTRELAS 
Na unidade pastoral de Pinhel venderam-se 
270 velas/estrelas da campanha da Cáritas 
2020. No dia 14 de janeiro foram transferidos 
novecentos euros (€540,00) para a Cáritas. 
A Cáritas Portuguesa apoiou 8 mil pessoas em 
dificuldade, por causa da pandemia de Covid-
19, entre abril e dezembro de 2020. O 
montante distribuído foi de 124 525,79 euros, 
resultantes da campanha “Inverter a Curva da 
Pobreza” e da Operação “10 Milhões de 
Estrelas – Um Gesto pela Paz”, no último Natal. 
 

PAPA VACINADO 
O Vaticano iniciou no dia 13 a sua campanha de 
vacinação contra a Covid-19, que incluiu o Papa 
Francisco e o Papa emérito Bento XVI. As 
vacinas estão a ser administradas a cidadãos, 
funcionários e aposentados, bem como aos 
familiares.  
Numa entrevista transmitida no passado 
domingo pelo Canal 5 da televisão italiana, o 
Papa referia: “Eu acredito que eticamente 
todos devem receber a vacina, é uma opção 
ética, porque está em causa a tua saúde, a tua 
vida, mas também a vida de outros”. 
 

S. ANTÃO E S. SEBASTIÃO 
No próximo domingo, dia 17, na eucaristia da 
paróquia do Azevo, na Igreja matriz, iremos 
assinalar simbolicamente a habitual festa de 
Santo Antão, celebrando em sua honra. Já na 
Ervedosa, iremos celebrar em honra de S. 
Sebastião no dia próprio do santo, dia 20 de 
janeiro, quarta-feira, pelas 18h30.  
 

MINISTÉRIOS PARA MULHERES 
Com o motu proprio "Spiritus Domini", que 
modifica o primeiro parágrafo do cânon 230 do 
Código de Direito Canônico, o Papa Francisco 
estabeleceu que os ministérios do Leitorado e 
do Acolitado sejam também abertos às 
mulheres, de forma estável e institucionalizada, 
com um mandato especial. Estes dois mi-
nistérios estavam reservados, até ao momento, 
ao sexo masculino, porque eram tido como 
preparatórios para o eventual acesso à ordem 
sagrada.  
 

MÉDICO DO PAPA 
O médico pessoal do Papa Francisco desde 
2015, Fabrizio Soccorsi, de 78 anos faleceu no 
passado dia 9, devido complicações com a 
Covid-19, depois de ser internado devido a 
doença oncológica. 
 

DOCUMENTÁRIO DO PAPA 
A televisão pública italiana emitiu na semana 
passada o documentário ‘Só Juntos – A surpresa 
de Francisco’, que retrata vários encontros do 
Papa com quem vive situações de exclusão e 
marginalização. O trabalho do realizador 
Gualtiero Peirce foi escrito com o jornalista 
Orazio La Rocca e inclui imagens inéditas do 
Centro televisivo do Vaticano.  
 

2020: PADRE FALECIDOS  
Durante o ano 2020 a Agência Ecclesia noticiou 
o falecimento de 86 sacerdotes e 2 bispos em 
Portugal. Destes, 8 sacerdotes eram da Diocese 
da Guarda, e outros eram daqui naturais. 
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Missão País 2021 em Pinhel adiada 
Os jovens responsáveis pela “Missão País em 
Pinhel” que estava prevista para Fevereiro deste 
ano, Maria Leonor Magalhães e Francisco Santos 
Carvalho, enviaram à paróquia de Pinhel um 
comunicado da autoria dos responsáveis gerais da 
Missão País em Portugal, onde informam que não 
vai ser possível concretizar a missão des- 

te ano, dadas  as  circunstâncias em que se encontra o país e o mundo por causa da Pandemia 
originada pelo covid-19.  
Segundo os mesmos, desde junho que estão “a pensar e a rezar em que moldes é que 
poderíamos missionar este ano”. Em setembro a equipa nacional da Missão País desenvolveu 
um plano de contingência que não obteve o parecer favorável por parte da DGS. “Assim, agindo 
de forma coerente e com prudência, e em concordância com o parecer da DGS, com muita 
tristeza nossa, não poderemos fazer missão em Pinhel”, referem.  
No comunicado dos responsáveis nacionais recorda-se que a “Missão País foi criada há 18 anos, 
com o lema de Inspirar Gerações que Vivam a Fé Católica em Missão. Habitualmente, cada 
missão, com a duração de 1 semana, serve e acompanha uma localidade durante 3 anos”. 
Dadas as características dessas semanas de missão, e apesar do esforço na elaboração de um 
plano de segurança, as circunstâncias não permitem levar adiante o projecto este ano. 
Prometem, no entanto, que voltarão em 2022 a todas as comunidades do país onde estava 
previsto haver Missão País este ano, tal como na localidade de Pinhel. 
Já os responsáveis pela Missão País em Pinhel afirmam que vão procurar “maneiras de 
conseguir ajudar e servir à distância” e agradecem “por tudo o que fizeram por nós e toda a 
ajuda dada para esta missão”. No final, prometem que estarão “Juntos em missão, e oração”. 
 

Papa recebeu presidência da CEP 

O Papa Francisco recebeu a presidência da 
Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), no 
passado dia 8 de janeiro, no Vaticano. A pandemia 
e a próxima edição internacional da Jornada 
Mundial da Juventude, que vamos receber em 
Portugal, a JMJ Lisboa 2023, foram dois dos 
assuntos tratados no diálogo entre o Papa e os 
representantes de Portugal. “O Papa Francisco 
acentuou que se deve prestar particular atenção 
às crianças, aos idosos e   aos  migrantes,  os mais  

atingidos por esta crise. Salientou que se deve cuidar com toda a atenção da relação entre 
jovens e idosos, por estar em questão a ligação intrínseca entre a herança que os idosos 
transmitem e as raízes para as quais os mais jovens devem olhar” – informou a presidência da 
CEP. Ao mesmo tempo, o Papa manifestou o seu entusiasmo por este acontecimento mundial 
de encontro com os jovens, mantendo a esperança de poder estar em Portugal em 2023. Mais 
aqui Agência ECCLESIA. 
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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 

20 de janeiro               | quarta Eucaristia em Ervedosa: 18h30 

22 de janeiro               | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

23 de janeiro               | Sábado 
 III COMUM  

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em V. Madeira: 19h15 

24 de janeiro               | Domingo 
III COMUM 

 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Eucaristia dominical em Bogalhal: 15h00  
  

Contributo dos Fieis e das Famílias para o Fundo Económico Paroquial 
O Conselho Económico informa que decorre o pagamento da Côngrua relativa ao ano 

2020. No expositor da Igreja estarão envelopes onde podem colocar esse gesto de 
generosidade, depositando-o depois num ofertório da Eucaristia. Recordamos que a 
Côngrua corresponde a 1 dia de salário. Para mais informações contactar o próprio 

Conselho Económico ou o nosso Pároco. 
 

“Devem ser garantidos ao pároco os meios materiais indispensáveis para o exercício da sua missão.  
É essa a recomendação feita pelo cânone 281, parágrafo 1º, quando diz: «Os clérigos, quando se dedicam 
ao ministério eclesiástico, merecem uma retribuição condigna com a sua condição, de modo que possam 
prover às suas necessidades e à justa retribuição daquelas pessoas de cujo serviço necessitam». 
 
 

  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. 
 

Portugal surpreende o mundo e 
inicia vacinação em massa 


