
 

Olhai como crescem os lírios 
«Não vos preocupeis com a 
vida» (Lucas 12,22). Isto diz-
nos Jesus. E isto parece-nos a 
coisa mais paradoxal que 
alguma vez podemos escutar, 
porque, ao contrário, nós 
nunca nos libertamos das 
preocupações, que se 
tornam, quase sem nos 
darmos conta, o motivo 
principal da nossa existência. 
Tu insistes: «Não vos 
preocupeis». A certo ponto,  

parece que a única coisa que sabemos fazer bem é 
preocupar-nos. Deixamos de saber criar, entretecer, 
projetar. Deixamos de sorrir sem uma razão, de estar 
com os outros gratuitamente, de passear sem um 
porquê ou de rezar sem tempo. Damo-nos conta, 
unicamente, do preso cru da vida, a responsabilidade 
nervosa por cada coisa, fazendo cálculos, procurando 
seguranças. 
Mas Tu, Jesus, explicas-nos: «A vida vale mais do que 
o alimento e o corpo mais do que a veste» (Lucas 
12,23). Se não colhermos isto como uma verdade que 
apaixona, que salva, acabaremos por esgotar a 
vitalidade do dom, reduzindo-a a uma inútil luta. 
Quando percebemos que a vida é mais, é então que 
cessamos de viver obcecados por aquilo que é mais 
pequeno, prisioneiros de detalhes ridículos que nos 
escravizam. 
Ensina-nos, Senhor, que a espiritualidade não é, na 
realidade, uma preocupação a mais entre todas as 
outras. A verdadeira espiritualidade é aquela que se 
experimenta no abandono, apenas aí. 

 

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  
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Papa Francisco: 
“Nesta catequese centrar-me-
ei na oração pela unidade dos 
cristãos. De facto, a semana de 
18 a 25 de Janeiro é dedicada 
em particular a isto, a invocar 
de Deus o dom da unidade a 
fim de superar o escândalo das 
divisões entre os crentes em 
Jesus. Depois da Última Ceia, 
Ele rezou pelos seus, «para 
que todos sejam um só» (Jo 
17, 21). Foi a sua oração antes 
da Paixão, poderíamos dizer o 
seu testamento espiritual. 
Observamos, contudo, que o 
Senhor não ordenou aos 
discípulos a unidade. Nem lhes 
fez um discurso para motivar a 
sua necessidade. Não, Ele 
rezou ao Pai por nós, para que 
fôssemos um só. Isto significa 
que não somos suficientes, 
apenas com as nossas forças, 
para realizar a unidade. A 
unidade é, antes de mais, um 
dom, é uma graça a ser pedida 
com a oração. Cada um de nós 
precisa dela. Com efeito, 
damo- -nos conta de que não 
somos capazes de preservar a 
unidade nem sequer dentro de 
nós mesmos. O Apóstolo Paulo 
também sentiu um conflito 
dilacerante dentro de si: 
querer o bem e estar inclinado 
para o mal (cf. Rm 7, 19).  
 

Audiência Geral, 20.01.2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

EUCARISTIAS SUSPENSAS 
Em comunicado no passado dia 21, “tendo 
consciência da extrema gravidade da situação 
pandémica que estamos a viver no nosso País”, 
a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
determinou “a suspensão da celebração 
‘pública’ da Eucaristia a partir de 23 de janeiro 
de 2021″. Além da suspensão das missas, está 
também determinada “a suspensão de 
catequeses e outras atividades pastorais que 
impliquem contacto, até novas orientações.” 
No que diz respeito aos funerais, refere que “as 
exéquias cristãs devem ser celebradas de 
acordo com as orientações da Conferência 
Episcopal de 8 de maio de 2020 e das autori-
dades competentes”. Nas nossas comunidades, 
iremos cumprir estas indicações até novas 
indicações. 
 

UNIDADE DOS CRISTÃOS 
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 
decorreu de 18 a 25 de janeiro. Tem como tema 
‘Permanecei no meu amor e produzireis muitos 
frutos’, uma passagem do Evangelho de São 
João, apelando à “reconciliação e unidade na 
Igreja e na família humana”. 
 

NÃO À EUTANÁSIA 
O movimento cívico ‘Stop eutanásia’ lançou o 
filme ‘O Sentido da Vida’, de “sensibilização 
contra a eutanásia”, nas redes sociais Youtube, 
Facebook e Instagram.  
 

NOVO LIVRO DO PAPA 
No passado dia 12 foi posto à venda em 
Portugal o novo livro do Papa Francisco, 
“Sonhemos Juntos” (ed. Planeta). Preparado a 
partir de uma conversa com o jornalista inglês 
Austen Ivereigh, autor de “O Grande Reforma-
dor” e “O Pastor Ferido” (ambos editados pela 
Vogais), o livro é uma extensa e intensa 
reflexão do Papa sobre a crise provocada pela 
pandemia e as possibilidades que se oferecem 
para renovar as sociedades a partir dela. 
 

IGREJA SUIÇA 

O "rosto" da Igreja Católica na Suíça é cada vez 
mais multicultural. O país conta com 3 milhões 
de católicos e, destes, cerca de 40% são 
provenientes de um contexto migratório, 
muitos dos quais portugueses. Por esses 
motivos, a Conferência dos Bispos suíços 
decidiu fortalecer "a orientação, a organização 
e o financiamento da pastoral migratória na 
Igreja Católica". 
 

RITUAL DAS EXÉQUIAS 
O Secretariado Nacional da Liturgia (SNL), da 
Igreja Católica em Portugal, informa que 
publicou o ritual ‘Celebração das Exéquias’, 
após “cuidada revisão”, para “responder aos 
novos desafios pastorais, sobretudo nos casos 
de cremação do cadáver”. 

 

CAMINHO DA S. FAMÍLIA 
Apesar da pandemia de covid-19, está a 
avançar o ambicioso projeto patrocinado pelas 
autoridades egípcias para a criação do 
“Caminho da Sagrada Família”, um itinerário 
turístico-religioso que irá ligar os lugares que, 
de acordo com a tradição, Maria, José e Jesus 
teriam atravessado quando procuraram refúgio 
no Egito para escapar à violência do rei Herodes 
e que será uma das mais extensas rotas de 
peregrinação religiosa do mundo, avançou 
o Vatican News. 
 

COVID NA IGREJA DO MÉXICO 
O número oficial de mortos vítimas da Covid-19 
na Igreja no México na passada semana 
aumentou para 4 bispos, 135 sacerdotes e 
religiosos, 8 diáconos e 5 religiosas, num total 
de 152 pessoas. O dado é do 14º relatório do 
Centro Multimídia Católico, que há meses vem 
monitorizando o impacto do vírus nos 
sacerdotes e religiosos do país. Esta atualização 
refere-se ao período de 15 a 31 de dezembro de 
2020. 
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2020: mais de 340 milhões de cristãos 
“fortemente perseguidos” no mundo  

Todos os dias, 13 cristãos morrem por causa da sua fé, 12 
são detidos injustamente e 5 são sequestrados. O número 
de cristãos perseguidos em todo o mundo aumentou de 
260 milhões, em 2019, para mais de 340 milhões em 2020, 
confirmando a tendência de crescimento dos últimos anos, 
a qual foi acentuada pela pandemia de coronavírus, revela 
o relatório da ONG Open Doors (Portas Abertas), divulgado 
no dia 13 de janeiro. 

De acordo com a “Lista Mundial da Perseguição 2021”, além do número de cristãos 
“fortemente perseguidos”, também o número de cristãos assassinados cresceu 60% em relação 
ao ano anterior, passando de 2.983 para 4.761. No total, “74 países (mais um do que em 2019) 
revelaram níveis extremos, muito altos ou altos de perseguição, a qual afeta um em cada oito 
cristãos em todo o mundo”, pode ler-se no relatório. 
O estudo mostra que “a covid-19 foi um catalisador da repressão das minorias cristãs, às quais, 
em países como o Bangladesh, a Índia e o Paquistão, assim como o Iémen e o Sudão, foi muitas 
vezes negada ajuda”. Na Somália, um grupo islamista “culpou os cristãos pelo coronavírus”, e, 
no Sri Lanka, “o coronavírus foi um pretexto para a polícia entrar nas casas dos cristãos e 
investigar os membros e atividades da Igreja”, revela a organização internacional, que há mais 
de 60 anos presta auxílio aos cristãos perseguidos. 
Com a Coreia do Norte a encabeçar a lista pelo vigésimo ano consecutivo, a principal novidade 
no “top 10” foi a entrada da Nigéria para o 9º0 lugar. Já o Iraque subiu do 15º para o 11º posto, 
devido à “permanente insegurança” dos cristãos que regressam aos seus lares. Quanto à China, 
está, pela primeira vez na última década, entre os 20 primeiros da lista de países com o nível 
de perseguição mais alto. O relatório destaca ainda a subida da Turquia da 36ª posição para a 
25ª, devido principalmente a um aumento da violência. Devido à violência islamista em Cabo 
Delgado, também Moçambique figura este ano entre os 50 primeiros (na 45ª posição). Já a 
República Democrática do Congo, onde segundo a ONU foram assassinados mil civis desde 
2019 pelo grupo islamista Forças Democráticas Aliadas (FDA), subiu de 57º para 40º. 
 

Catequeses preparatórias  
para a Jornada Mundial da Juventude 
A Diocese Guarda apresentou o itinerário ‘Rise Up’, as catequeses preparatórias para a Jornada 
Mundial da Juventude 2023 (JMJ) em Lisboa, com uma publicação online onde partilhou a 
“Catequese 0” que está disponível no seu canal no YouTube, no Prezzi e também partilharam 
o arquivo texto ‘RiseUp n#00’. O COD Guarda informa ainda que vão lançar “desafios” sobre o 
conteúdo apresentado, que foi preparado por três jovens e tem “uma linguagem jovem”, na 
sua página na rede social Facebook. O itinerário catequético ‘Rise UP’ propõe “um caminho de 
aprofundamento da fé com base no verbo levantar-se” aos jovens que vão participar na edição 

internacional da JMJ em Lisboa, em 2023, e foi lançado pelo Comité Organizador Local da JMJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Informações e notícias        Página 3 



 

Sabia que estamos a celebrar a Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos? E sabe quais são as comunidades 
cristãs mais conhecidas, além da Católica?  
 

Igreja Assíria do Oriente: ou Ortodoxa Assíria, separou-se do 
Catolicismo em 431, não aceitando o Concílio de Éfeso. Sede 
em Arbil, Iraque (antiga Babilónia) e não está em comunhão 
nem com a Igreja Católica, a Ortodoxa, ou as Igrejas Ortodoxas 
Orientais. Remete a fundação para São Tomé. (500 mil 
cristãos)  
Igreja Ortodoxa Síria: ou Siríaca ou Jacobita. É uma 
denominação oriental autocéfala, separada do Catolicismo em 
451, por não aceitar o Concílio de Calcedónia. Sede Primaz em 
Damasco, Síria. Remete a fundação para São Pedro e São 
Paulo. (1.5 milhões)  
Igreja Ortodoxa Copta: ou Egípcia, separa-da em 451, por não 
aceitar o Concílio de Calcedónia. Sede Primaz em Alexandria, 
Egipto. Remete a fundação para São Marcos. (22 milhões, 
sobretudo em África)  
Igreja Apostólica Arménia: ou Ortodoxa Arménia. Separou-se 
em 554, no II Concílio de Dúbio. Sede em Vagarsapate, 
Arménia. Remete a fundação para São Judas Tadeu e São 
Bartolomeu. (9 milhões)  
Igreja Ortodoxa: é uma comunhão de Igrejas Cristãs herdeiras 
da cristandade do Império Bizantino. Separaram-se do 
Catolicismo em 1054, por Miguel Cerulário, Patriarca de 
Constantinopla. Tem quase 30 jurisdições distintas autocéfalas, 
cujo Primado de honra é dado ao Patriarca Ecuménico de 
Constantinopla, Turquia (actual Istanbul). (250 milhões) 
(Continua: na próxima semana apresentaremos  

algumas Igrejas do ramo do Protestantismo.) 
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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/ 
 

Contributo dos Fieis e das 
Famílias para o Fundo 
Económico Paroquial 
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. 

CONFINAMENTO: Neste tempo de suspensão das celebrações “públicas” da Eucaristia e de outras 
actividades pastorais, a paróquia vai esforçar-se, dentro dos possíveis, por acompanhar na fé os fiéis. 
Neste sentido, a celebração familiar deste domingo, para poderem realizar em casa, já está 
disponível no site da paróquia. 
O pároco continuará a celebrar a eucaristia diária, de  modo privado, na capela improvisada que foi 
adaptada no Centro Pastoral. Quem quiser colocar as fotos das famílias junto ao Senhor no Sacrário, 
tal como já lá estão colocadas muitas outras, poderá enviá-las por email ou através do messenger da 
paróquia.  Estas eucaristias poderão ser celebradas pelas intenções de quem o pretender, sem 
qualquer tipo de custos. Quem estiver interessado, basta enviar a indicação da intenção que quer 
colocar, via mail, ou contactar telefonicamente a paróquia. 


