
 

A quem pregais a Quaresma?  
Estamos a menos de uma semana 
de começar um «tempo favorável» 
para a nossa vida espiritual. Um 
tempo em que, através do jejum, 
da oração e das obras de caridade, 
possamos preparar-nos para 
celebrar «completamente 
renovados a Páscoa de Cristo», 
como se ouve na liturgia do 
primeiro dia da Quaresma, a 
Quarta-feira de Cinzas. 

É um tempo de graça! Mas será ainda possível, com a 
televisão, o computador, a internet, as mensagens no 
telemóvel, falar da Quaresma e voltar a propô-la? Com força 
polémica, Voltaire gritava aos padres: «A quem pregais a 
Quaresma? Aos ricos? Nunca a fazem! Aos pobres? Fazem-na 
todo o ano!». 
Muitos não gostam de ouvir falar de Quaresma. É uma palavra 
que evoca tristeza. «Tem cara de Quaresma», ouve-se dizer. 
Em Portugal, os 21 bancos alimentares que distribuem todos 
os dias 110 toneladas de alimentos, apoiam mais de 450 mil 
pessoas, cerca de 4% da população. Terá ainda sentido falar a 
elas de jejum, de penitência, de mortificação? 
Mas neste «tempo favorável» somos convidados a orientar a 
vida para a Páscoa. Tempo de conversão, de oração, de 
caridade concreta, precisamente para quem tem menos. Um 
itinerário de quarenta dias que não mortifica, mas estimula a 
escolher o “mais”. A escolher o estilo de vida mais austero. A 
renunciar às palavras em excesso, ao ruído, à utilização 
compulsiva do computador, ao envio de mensagens 
supérfluas. 
A Quaresma regressa para despertar as nossas consciências. 
Para nos pedir um intenso compromisso espiritual, para 
reunir todas as nossas energias, com vista a uma profunda 
mudança da nossa maneira de pensar, de falar, de viver. 
Como diziam os Padres da Igreja: quem é bem sucedido nesta 
operação é maior do que quem faz milagres e ressuscita um 
morto. 
 

Leonardo Sapienza, In L'Osservatore Romano 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
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Papa Francisco: 
“A oração ajuda-nos a 
amar os outros, apesar 
dos seus erros e pecados. 
A pessoa é sempre mais 
importante do que as 
suas ações, e Jesus não 
julgou o mundo, mas 
salvou-o. A vida daqueles 
que julgam sempre os 
outros é negativa, 
condenam, julgam 
sempre: é uma vida 
negativa, infeliz. Jesus 
veio para nos salvar: abre 
o teu coração, perdoa, 
justifica os outros, 
compreende, também tu 
permanece próximo dos 
outros, tem compaixão, 
sente ternura como Jesus. 
É necessário amar todos e 
cada um, lembrando na 
oração que todos somos 
pecadores e ao mesmo 
tempo amados por Deus, 
um por um. Amando 
assim este mundo, 
amando-o com ternura, 
descobriremos que cada 
dia e cada situação traz 
dentro de si um 
fragmento do mistério de 
Deus”. 
 

Audiência Geral, 10.02.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

QUARESMA 2021 
A Quaresma deste ano tem início no próximo 
dia 17 de fevereiro, com a chamada Quarta-
feira de Cinzas. A Páscoa, que ocorrerá no dia 4 
de abril, será o ponto alto desta caminhada. 
Nas condicionantes em que estamos a viver, a 
unidade pastoral de Pinhel vai tentar organizar 
momentos e propostas para fazer caminho 
“…das Cinzas à Luz”. 
 

DINÂMICAS DA QUARESMA 
A diocese da Guarda, através do departamento 
diocesano da Pastoral Juvenil, criou a dinâmica 
“tempo de renascer”, a diocese de Aveiro a 
dinâmica “Fé à vida – em família”, a diocese do 
Porto a dinâmica “todos juntos na arca da 
aliança” e a diocese de Angra e dos Açores a 
dinâmica “Catequese em caminhada”. Todas 
estas dinâmicas ficam disponíveis no site da 
paróquia para quem as quiser usar. 

 

CELEBRAÇÃO FAMILIAR 
Pode encontrar a Celebração Familiar deste V 
domingo do tempo comum, dia 7 de Fevereiro, 
em: http://bit.ly/CelebracaoFamiliar_VIDomingoTempoComum_B 
 

RENÚNCIA DE BENTO XVI 
Bento XVI anunciou a sua renúncia ao 
pontificado a 11 de fevereiro de 2013, fez esta 
semana 8 anos. A última renúncia ao 
pontificado tinha acontecido em 1415, com a 
resignação do Papa Gregório XII (induzida pelo 
Concílio de Constância). 
 

PRIMEIRA MULHER COM VOTO 
Papa nomeou a primeira mulher com direito a 
voto no Sínodo dos Bispos. O seu nome é 
Nathalie Becquart, é freira e acaba de ser 
nomeada pelo Papa Francisco para o cargo de 
subsecretária daquele órgão criado em 1965 
por Paulo VI, como um dos frutos do Vaticano 
II. Também com subsecretário foi designado 
Luis Marín de San Martín, padre espanhol da 
ordem de Santo Agostinho. 

CARMELITAS: RETIRO ONLINE 
A Província Portuguesa dos Carmelitas 
Descalços vai dinamizar um retiro online 
durante o tempo da Quaresma, com Santa 
Teresa de Jesus, que começa na Quarta-feira de 
Cinzas. Depois, semanalmente enviam email à 
sexta-feira, com uma meditação baseada no 
Evangelho e textos de Santa Teresa de Jesus 
“para a leitura espiritual e reflexão”. As 
meditações diárias também vão ser publicadas 
nas suas redes sociais em Portugal, 
nomeadamente, a página no Facebook, 
no Twitter, no canal no Youtube, e no sítio 
online do retiro. 
 

LIGA DOS SERVOS DE JESUS 
A Liga dos Servos de Jesus, sediada na diocese 
da Guarda, comemorou no passado dia 11 de 
fevereiro o 97º aniversário da sua criação por D. 
João de Oliveira Matos. 
 

FREIRA SUPERA VÍRUS 
A freira francesa Lucile Randon, conhecida 
como Irmã André e considerada a pessoa mais 
idosa da Europa, recuperou da covid-19 a dois 
dias de celebrar o seu 117.º aniversário, avança 
a imprensa gaulesa. Nascida na cidade de Alés, 
no Sul da França, a 11 de fevereiro de 1904, 
teve resultado positivo para o novo coronavírus 
em 16 de janeiro e foi colocada em 
confinamento no quarto que ocupa na casa de 
repouso Sainte Catherine Labouré, em Toulon. 
"Nem percebi que estava infetada", disse a 
centenária ao jornal local “Var Matin”. 
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Já tens o Rezar na Quaresma? 
Já está disponível no 
Centro Pastoral o livro de 
orações diárias para o 
tempo da Quaresma. 
Podes adquirir ao preço 
de 1,50€. 
Contacta-nos! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Quaresma 2021: …das Cinzas à Luz 
A Quaresma tem início na quarta-feira de cinzas e 
prolonga-se até à Páscoa. É um tempo de preparação para 
o grande acontecimento da vida cristã que é a Ressur-
reição de Jesus. 
Para vivermos melhor este tempo e prepararmos a festa 
da Páscoa, propomos uma dinâmica paroquial mui-
to simples, tal como fizemos no tempo do Adven-
to, que promova a intimidade com Deus através da oração 

e o espírito comunitário de partilha da oração. Esta poderá ser, uma vez 
mais, uma boa oportunidade para rezar em comunidade, com a comunidade e pela 
comunidade. A proposta é a seguinte: ao longo da Quaresma, individualmente, em grupo, ou 
em família, escolha uma frase bíblica e escreva uma breve oração (recomenda-se que não 
ultrapasse muito as 60 palavras) para partilhar com toda a comunidade, nas redes sociais da 
paróquia. Esta dinâmica dirige-se preferencialmente às “igrejas domésticas”, as famílias, mas 
também aos catequizandos que frequentam a catequese paroquial, e às instituições presentes 
na comunidade. 
Pedimos que nos enviem as propostas de oração, juntamente com a frase bíblica e a respectiva 
citação, assim como uma foto (de preferência na horizontal) que traduza o sentido da oração, 
para os seguintes endereços: paroquiapinhel@gmail.com, ou através de mensagem via Caixa 
de Correio da página de facebook da paróquia, em facebook.com/paroquiadepinhel, com a 
indicação do autor da oração. Atenção, o objectivo não é citar orações de autores famosos, 
mas promover o exercício pessoal de escrita de pequenas orações inéditas.  
Em cada dia da Quaresma, a começar no dia 17 de Fevereiro, será partilhada nas redes 
sociais da paróquia uma dessas orações.  
 

Missão País: de 15 a 21 de fevereiro 
Apesar de não ser possível concretizar uma presença física 
na comunidade, tal como noticiámos a 12 de janeiro 
passado, a Missão País vai estar presente de um modo 
diferente na semana de 15 a 21 de fevereiro. Com o tema 
“Porque temes? Sou eu”, baseado na citação de Mt 14, 22-
23, um grupo de três dezenas de jovens inscreveu-se este 
ano para se fazerem presentes através de algumas 
dinâmicas, contactos diversos e oração.  

Uma delas será uma sessão Zoom com jovens na noite de 15 de fevereiro, segunda-feira, a 
partir das 21h30. Para participar, os chefes da Missão pedem aos jovens que preencham o 
formulário, para posteriormente enviarem o link da sessão: https://forms.gle/VGtHeQFc7BVSsz4A8 
Pretendem igualmente “conversar” com as pessoas da comunidade, especialmente os que 
estão mais sós. Os interessados devem preencher igualmente um formulário 
(https://forms.gle/ETfFvUqrCjLERWpAA). Mas a paróquia irá também organizar-se para proporcionar 
o contacto de algumas pessoas da comunidade em maior isolamento. Se conhece alguém 
nessas circunstâncias, dê indicação à paróquia através dos contactos habituais.  
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Cantinho da Catequese (II)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. 
 

Porque é que Deus nos criou? Sentia-se sozinho? 

Na Bíblia, duas narrativas falam da Criação. Encontramo-
las no livro do Génesis. Estas duas histórias não querem 
ser uma narração histórica, ou seja, descrevendo 
exatamente acontecimentos que se passaram. Aliás, elas 
são muito diferentes. Elas dizem-nos, no entanto, coisas 
essenciais. 
Na primeira, escrita seiscentos anos antes de Jesus 
Cristo, Deus é como um artesão: fabrica e vê que é bom. 
Na segunda, muito mais antiga, Deus modela um 
homem, como um oleiro, e coloca nele o seu sopro de 
vida. O homem torna-se vivo, fala e pede uma 
companheira. Deus cria, então, a mulher. E fica entre 
eles. 
Deus não os criou para os abandonar, Ele acompanha-os 
como um pai. É verdade que nenhuma destas narrativas 
diz porque é que Deus criou. Todavia, homem e mulher 
percebem que Ele não os fez por interesse, mas 
gratuitamente. E dá vida porque que a considera boa e 
porque ama os vivos. 
Esta narrativa significa que cada um de nós tem uma 
inclinação que o impele a dizer: «Não preciso de Deus, 
posso decidir sozinho o que é o bem e o mal». E como 
Adão que acusa Eva, e Eva que acusa a serpente, 
também nós gostaríamos de lançar a responsabilidade 
pelo mal para os outros. A cada instante nós somos livres 
de dizer sim ou não ao mal. A boa notícia é que Jesus nos 
dá a sua força para resistir e escolher o bem. 
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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. Estas eucaristias poderão ser celebradas pelas intenções de quem o 
pretender. Basta contactar a paróquia por mail ou telefone. 
 

Num estádio, noutros tempos!  

Enquanto assistia a um jogo de 
futebol, no meio da multidão, um 
espectador começa a gritar exaltado 
para o árbitro: 
 - Gatuno! Ladrão!  
Ao seu lado, um homem diz-lhe:  
- Amigo, não se zangue! Tome lá a sua 
carteira e o relógio, que eu estava 
apenas a brincar consigo!  
 


