
 

Como viver na incerteza  
sem fim? 

Não conseguimos prever grande 
parte do nosso futuro. Quase 
todos gostávamos de controlar o 
futuro. Mas isso é impossível, 
por causa da nossa natureza e 
das circunstâncias em que 
vivemos.  

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.  
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! 
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!  
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, excerto Agencia 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: 
As palavras da Sagrada Escritura 
não foram escritas para 
permanecer presas nos papiros, 
nos pergaminhos ou no papel, 
mas para serem recebidas por 
uma pessoa que reza, fazendo-as 
brotar no próprio coração. A 
palavra de Deus vai ao coração. 
O Catecismo afirma: «A leitura 
da Sagrada Escritura deve ser 
acompanhada de oração – a 
Bíblia não pode ser lida como um 
romance - para que seja possível 
o diálogo entre Deus e o 
homem» (n. 2653). Assim a 
oração te conduz, pois é um 
diálogo com Deus. Aquele 
versículo da Bíblia foi escrito 
também para mim, há muitos 
séculos, para me trazer uma 
palavra de Deus. Foi escrito para 
cada um de nós. Esta experiência 
acontece a todos os crentes: 
uma passagem da Escritura, 
ouvida muitas vezes, de repente 
um dia fala-me e ilumina uma 
situação que estou a viver. Mas é 
necessário que eu esteja 
presente nesse dia, no encontro 
com essa Palavra, que esteja ali, 
ouvindo a Palavra. Todos os dias 
Deus passa e lança uma semente 
no terreno da nossa vida. Não 
sabemos se hoje encontrará 
terra árida, silvas, ou terra fértil 
que faça crescer essa semente 
(cf. Mc 4, 3-9). 
 
 

Audiência Geral, 27.01.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CELEBRAÇÕES FAMILIARES 
A paróquia de Pinhel, junto com a paróquia do 
Fundão, a unidade Pastoral da Gardunha e as 
edições salesianas, está a elaborar semanal-
mente uma Celebração Familiar para as famí-
lias poderem celebrar o dia do Senhor nos seus 
lares em tempos de confinamento. Já o tinham 
feito aquando do primeiro confinamento. Já 
está disponível a celebração do dia 31 de 
janeiro, o IV domingo comum, AQUI. 

 

GUARDA NO HINO JMJ 2023 
O hino oficial da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) Lisboa 2023, intitulado ‘Há Pressa no Ar’, 
foi divulgado esta quarta-feira, 27 de janeiro. A 
canção é inspirada no tema da JMJ Lisboa 2023 
[‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ 
(Lc 1,39)], tem letra do padre João Paulo Vaz, 
da Diocese de Coimbra, música de Pedro 
Ferreira, professor e músico, e arranjos do 
músico Carlos Garcia. Na gravação, a diocese da 
Guarda fez-se representar por duas vozes da 
Banda Jota, a banda católica da diocese. As 
irmãs Susana Ferreira e Teresa Ferreira foram 
representar a banda depois desta ser contacta-
da no sentido de participar com algumas vozes 
no trabalho final do Hino, ao que a banda 
acedeu com entusiasmo. 
 

DIA DA FRATERNIDADE 
A ONU aprovou por unanimidade uma resolu-
ção que proclama o dia 4 de fevereiro como 
“Dia Internacional da Fraternidade Humana”. A 
iniciativa surge em reconhecimento do 
“Documento sobre a Fraternidade Humana”
assinado pelo Papa Francisco e pelo Imã de Al 
Azhar, Ahmed Al Tayyeb. 
 

DEPUTADOS APROVAM  
No dia 29 de Janeiro foi aprovada a lei que 
permite a eutanásia em Portugal. Apenas 7 
países em todo o mundo, 4 deles na Europa, 
permitem esta prática contrária ao juramento 
dos médicos e aos valores éticos defendidos 
pela humanidade.  

BISPOS LAMENTAM 
Num comunicado, os bispos portugueses 
exprimiram “a sua tristeza e indignação diante 
da aprovação parlamentar da lei que autoriza a 
eutanásia e o suicídio assistido” E acrescentam 
que “essa tristeza e indignação são acrescidas 
pelo facto de se legalizar uma forma de morte 
provocada no momento do maior agravamento 
de uma pandemia mortífera, em que todos 
queremos empenhar-nos em salvar o maior 
número de vidas, para tal aceitando restrições 
da liberdade e sacrifícios económicos sem 
paralelo.  
 

CADEIA DE ORAÇÃO DO TERÇO 
A unidade pastoral de Pinhel está a convidar a 
comunidade cristã a fazer uma cadeia diária de 
oração do terço. Aos que se quiserem associar 
a esta iniciativa, pede que contactem o centro 
Pastoral, indicando a que horas se compromete 
diáriamente a rezar o terço pelo fim da pande-
mia, pelos que sofrem ou morrem por sua 
causa, pelos mais vulneráveis, por todos os 
cuidadores dos doentes e necessitados, por nós 
próprios, para que o Senhor nos dê a força, a fé 
e a esperança no meio da provação. 
 

DIA DO CONSAGRADO 
Dia 2 de Fevereiro, festa litúrgica da Apresen-
tação do Senhor, vamos celebrar, pela 25ª vez, 
o Dia do Consagrado. A preceder este dia, é-nos 
oferecida também a Semana do Consagrado, 
que começou no dia 26 deste mês. 
 

FALECIMENTO 
Faleceu no passado dia 27, no Hospital da Covi-
lhã, o Padre Mário Bizarro da Nave, que com-
pletaria 100 anos no próximo mês de dezem-
bro. Nasceu a 2 de dezembro de 1921 na 
localidade do Teixoso, no concelho da Covilhã. 
Foi pároco do Peso, Vales do Rio e Pesinho, no 
arciprestado da Covilhã, durante mais de 50 
anos, onde continuou a residir depois de deixar 
a paroquialidade aos 93 anos, em 2014. 
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2020: dados para pensar 
O ano de 2020 foi um ano marcado por adiamentos ou por suspensões. Em todo o mundo se ficou 
com a sensação de que a vida ficou algo hipotecada e se adiou viver. 
Apesar de não ser possível suspender a fé, porque ela se tem tornado ainda mais urgente, também 
se suspenderam grande parte das celebrações litúrgicas, festas religiosas e muitas acções pastorais, 
formativas ou eventos, como foi, para nós, o aniversário dos 250 anos da diocese de Pinhel. De igual 
modo, grande parte dos sacramentos do baptismo foram adiados. No caso concreto das comunida-
des cristãs da unidade pastoral de Pinhel, foram adiados mais de vinte baptizados e uma dezena de 
matrimónios. Ainda foi possível realizar 4 baptizados, 2 deles com idade de uso da razão, mas não 
foi possível realizar nenhum casamento. Ainda se conseguiu realizar a Primeira Comunhão de 27 
crianças, mas outras festas habituais da catequese, incluindo o sacramento do Crisma, não foi possí-
vel concretizar no ano passado. E apesar de entrarmos em 2021 com muitos destes sacramentos 
agendados, ainda não sabemos o que o futuro nos reserva. 
Em sentido contrário, o que não se pôde adiar foram os funerais, num total de 57 realizados ao longo 
do ano na unidade pastoral de Pinhel, dos quais 31 na paróquia da cidade de Pinhel. Comparativa-
mente com outros anos, a verdade é que não andou muito acima da média, mesmo tendo em conta 
os 36 óbitos apurados desde o início da pandemia, 19 dos quais em Pinhel. E se parece que a média 
não dista da média de outros anos, o mesmo não se garante que venha a ocorrer este ano de 2021, 
pois só em janeiro, ao momento desta publicação, já foram a sepultar 16 pessoas, na sua maioria 
com Covid. E no que se refere ao concelho, já foram a sepultar mais de três dezenas de pessoas. 
 

anos Pinhel Azevo Erved. Bogal. Cidad. V. Mad. Pereiro totais concelho 

2012 35 10 10 1 2 4 3 65 196 

2013 33 6 10 4 3 2 5 63 191 

2014 32 4 4 - 1 1 7 49 191 

2015 28 12 3 2 - 6 7 58 195 

2016 30 4 3 2 2 3 5 49 220 

2017 22 7 3 1 4 3 4 44 168 

2018 18 10 4 3 3 4 2 44 180 

2019 29 6 4 3 1 1 6 50 195 

2020 31 13 7 1 1 1 3  57  235 
 

Os números no concelho de Pinhel também são sintomáticos, pois em 2020 foram a sepultar mais 
40 pessoas que no ano de 2019. A média dos últimos anos, com excepção do ano de 2016, ano em 
que só no mês de Fevereiro haviam morrido mais de 30 pessoas no concelho, dá para perceber o 
aumento ocorrido em 2020. E a avaliar pelos mais de 30 que já foram a sepultar neste início do ano 
de 2021, as previsões apontam para um aumento progressivo. 
Já no distrito da Guarda, dados até 27 de janeiro demonstravam que de 1 a 27 de janeiro de 2021 
tinham havido 376 óbitos, mais 156 que em mesmo período de 2020, pois tinham sido 220. 
O número de mortes em Portugal durante 2020 foi 10,6 % maior em relação à média dos anteriores 
cinco anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, que registou 123.409 óbitos, mais 
12.220 do que entre 2015 e 2019. Em 31 de dezembro registavam-se 6.906 mortes atribuídas 
à covid-19, ou seja, 56% do excesso de mortalidade de 2020 em relação à média 2015-2019. Mas o 
início deste ano tem vindo a aumentar progressivamente o número de mortos em todo o país. 
No que se refere ao clero, e segundo noticiou a Agência Ecclesia, faleceram 86 sacerdotes e 2 bispos 
em Portugal em 2020. Destes, 8 sacerdotes eram da Diocese da Guarda. 
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Depois de termos visto, na semana passada, 
algumas Igrejas Cristãs orientais e ortodoxas, 
hoje vamos olhar para algumas Igrejas Cristãs 
derivadas do ramo do Protestantismo:  
Igrejas Protestantes: O Protestantismo é o nome 
dado a uma das principais divisões do 
cristianismo. A separação das Igrejas Cristãs 
Protestantes começou em 1517, com a 
publicação das “95 Teses” de Martinho Lutero. 
Elas deram início à Reforma Protestante, de onde 
surgiram diversas Igrejas cristãs. A Martinho 
Lutero juntaram-se outros reformadores. Os mais 
conhecidos são João Calvino, Ulrich Zwingli, John 
Knox e o rei Henrique VIII de Inglaterra, este 
embora tivesse motivos políticos. O 
protestantismo é muito diversificado, sendo mais 
dividido teologicamente e eclesiasticamente do 
que a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa 
Oriental ou a Ortodoxia Oriental. As 
denominações mais conhecidas são: Luteranos/ 
Luteranismo, Anglicanos/Anglicanismo; 
Reformados/Calvinistas; Presbiterianos/ 
Presbiterianismo; Batistas; 
Metodistas/Metodismo e os 
Congregacionistas/Congregacionismo. (ao todo 
são mais de 900 milhões)  
Igrejas Evangélicas: São um ramo do 
Protestantismo. As denominações mais conhe-
cidas são: Pentecostais; Neo-Pentecostais; 
Carismáticas; e outras não denominacionais.  
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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/ 
 

Contributo dos Fieis e das Famílias 

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

CELEBRAÇÕES EM CONFINAMENTO:  
O pároco continua 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. 
 


