
 

O passado e o futuro  
não estão ao nosso dispor 

A minha existência, neste 
momento, é o resultado 
de um mar infinito de 
decisões passadas que 
foram conduzindo os 
acontecimentos até este 
instante. Milhões  

delas. Minhas, mas a maior parte foram escolhas de 
pessoas que nunca conheci nem alguma vez conhecerei. As 
muitas gerações dos meus e nossos antepassados, 
familiares e estranhos, cujas decisões afetaram a linha dos 
acontecimentos que chegou até mim. 
Da mesma forma, também muito do que escolho, decido e 
faço terá consequências em futuros muito para além 
daquele que posso conhecer.  Os meus filhos, porventura, 
acolherão também filhos seus e, estes, por sua vez, 
poderão escolher fazer o mesmo. A decisão de receber um 
filho muda o mundo. No imediato, mas ainda mais no 
futuro. 
A minha vida é uma parte da história, que começou muito 
antes de mim e se prolongará por muito tempo depois de 
eu deixar de estar neste mundo. Como se cada um de nós 
tivesse sido chamado a ser protagonista de uma 
quantidade limitada de episódios de uma história imensa! 
Não devo desperdiçar o meu tempo concentrado no 
passado que, por mais que me empenhe, jamais 
conhecerei grande parte dos seus pormenores, e, mesmo 
que pudesse, não poderia alterar nem um. Compreender a 
vida não é vivê-la. 
E são tantos os que preferem esperar para viver mais 
tarde. Porquê? 
O futuro será sempre diferente do que se espera, tal como 
o passado só raras vezes foi como o recordamos. 
O hoje não é breve nem passageiro, é uma parte 
fundamental da eternidade. A eternidade também é agora. 
 

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: 
“A Quaresma é uma viagem 
que envolve toda a nossa 
vida, tudo de nós mesmos. É 
o tempo para verificar as 
estradas que estamos a 
percorrer, para encontrar o 
caminho que nos leva de 
volta a casa, para 
redescobrir o vínculo 
fundamental com Deus, do 
qual tudo depende. A 
Quaresma não é compor um 
ramalhete espiritual; é 
discernir para onde está 
orientado o coração. Aqui 
está o centro da Quaresma: 
para onde está orientado o 
meu coração? Tentemos 
saber: Para onde me leva o 
«navegador» da minha vida, 
para Deus ou para mim 
mesmo? Vivo para agradar 
ao Senhor, ou para ser 
notado, louvado, preferido, 
no primeiro lugar e assim 
por diante? Tenho um 
coração «dançarino» que dá 
um passo para a frente e 
outro para trás, amando ora 
o Senhor ora o mundo, ou 
um coração firme em Deus? 
Sinto-me bem com as 
minhas hipocrisias ou luto 
para libertar o coração da 
simulação e das falsidades 
que o têm prisioneiro? 

Homilia de quarta-feira de 

Cinzas, 17.02.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

RENÚNCIA QUARESMAL 
A renúncia quaresmal na diocese da Guarda 
será destinada, segundo orientações do bispo, 
em parte, para superar a grave crise humani-
tária que se vive no norte de Moçambique, 
mais concretamente a Diocese de Pemba 
(antes chamada Porto Amélia). De realçar que 
o seu primeiro Bispo era natural da nossa Dio-
cese (Aldeia do Souto – Covilhã), o Senhor D. 
José Garcia, falecido em 2010”. A outra parte 
da renúncia será destinada ao fundo de solida-
riedade gerido conjuntamente pela Caritas e 
pelas Conferências Vicentinas. Os interessados 
em fazer esta partilha devem fazê-la chegar ao 
pároco ou ao Centro pastoral de Pinhel. 
 

CELEBRAÇÃO FAMILIAR 

Pode encontrar a Celebração Familiar deste I 
domingo da Quaresma, dia 21 de Fevereiro, 
em: http://bit.ly/Celebracao_IDomingo_Quaresma 
 

“DAS CINZAS À LUZ” 
A paróquia De Pinhel, à que está associada a 
unidade pastoral com o mesmo nome, já 
iniciou nas suas redes sociais uma caminhada 
quaresmal digital que promove a escrita e a 
partilha de pequenas orações pessoais. A cada 
dia da Quaresma será divulgada no facebook 
uma oração inédita, escrita pelos paroquianos, 
famílias, grupos paroquiais ou instituições. 
Envie a sua proposta de oração para este 
endereço: paroquiapinhel@gmail.com ou através 
da caixa de correio da página de facebook em 
www.facebook.com/paroquiadepinhel. 
 

JESUÍTAS: RETIRO ONLINE 
A Companhia de Jesus (Jesuítas) está a lançar o 
retiro online «Do Avesso vê-se melhor» que 
consiste numa proposta para os cinco sábados 
deste tempo litúrgico da Quaresma. A 
iniciativa, que carece de uma inscrição 
(formulário no Ponto SJ) e decorre na 
plataforma Zoom, inclui ainda a possibilidade 
de os participantes terem acompanhamento 
espiritual por um padre jesuíta. 

MISSÃO PAÍS EM PINHEL 
Ao longo desta semana um grupo de jovens 
missionários esteve em sintonia com a 
comunidade de Pinhel através de redes digitais, 
sobretudo via zoom. Os jovens de Pinhel 
puderam conversar com estes jovens e ouvir o 
testemunho de um jovem que esteve em Pinhel 
na primeira missão e agora entrou para o 
Carmelo. No facebook da paróquia também foi 
possível escutar alguns testemunhos de jovens. 
E ao longo da semana houve contactos com 
vários paroquianos. 
 

PAPA VISITA IRAQUE 
O Papa Francisco vai realizar a 33ª viagem 
apostólica do seu pontificado, fora da Itália. 
Será a primeira desde o início da pandemia. De 
5 a 8 de Março visitará o Iraque, país nunca 
visitado por um Papa. ‘Sois todos irmãos’, 
citação do Evangelho de São Mateus, é o lema 
da visita de Francisco ao Iraque.  
 

SAMARITANUS BONUS 
A Congregação para a Doutrina da Fé publicou 
um documento, aprovado pelo Papa, que reite-
ra a tese de que a eutanásia é “um acto homici-
da que nenhum fim pode legitimar”,  e vai mais 
longe ao excluir de sacramentos como a santa 
unção e a confissão quem tenha manifestado 
intenção de pôr fim à vida. Denomina-
do “Samaritanus Bonus” (o bom samaritano), 
o documento apela à objecção de consciência 
dos profissionais chamados a praticar tal acto 
nos países em que ele é permitido, e considera 
que os cuidados paliativos traduzem “a expres-
são mais autêntica da expressão humana e 
cristã de cuidar”. 
 

‘QUEIMA-TE’ NO INSTAGRAM 
Os jovens católicos Bernardo e Pedro estão a 
dinamizar um projeto de evangelização online a 
que deram o nome de ‘Queima-te’, na rede 
social Instagram, onde partilham temas “da 
vida cristã pessoal diária” Mais aqui: 
https://www.instagram.com/stories/queima_te/  
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Um ano dramático  
no Santuário de Fátima 

O Santuário de Fátima divulgou os números relativos às 
peregrinações de 2020, falando num ano “dramático”, com 
perda de peregrinos e de receitas por causa da pandemia. 
“Apenas” 1.403.197 peregrinos participaram presencial-
mente em 4.384 celebrações”, ao contrário dos mais de 
seis milhões que nos últimos anos têm acorrido àquele 
lugar de peregrinação.  

O reitor do Santuário de Fátima sublinha que a queda de donativos se situou nos 49,15%, 
marcando um tempo “Difícil porque nos confrontou com a necessidade de fechar espaços 
vocacionados para acolher, para receber, para estarem abertos; difícil porque tivemos de 
celebrar pela primeira vez o 12 e 13 de maio sem presença física de peregrinos e o 12 e 13 de 
outubro apenas com 6 mil peregrinos no amplo recinto de oração; difícil ainda a nível 
económico, pois este lugar depende da presença e da generosidade de quem nos visita”, 
destacou o padre Carlos Cabecinhas, numa mensagem em vídeo. 
Em 2020, Fátima esteve quase três meses sem peregrinos, de 14 de março a 30 de maio. O mês 
com mais peregrinos, no último ano, foi agosto, com 448 celebrações e 383 mil participantes. 
O Santuário reforçou, por outro lado, a sua presença nas redes sociais, com mais de 1,2 milhões 
de seguidores no Facebook e 192 mil subscritores no YouTube (mais 127 mil que no início do 
ano de 2020), na sua maioria lusófonos. 
Mais informação em Santuário de Fátima: https://www.fatima.pt/pt/news/estatisticas2020 
 

Eutanásia: Presidente da República envia 
diploma para o Tribunal Constitucional 

O presidente da República decidiu submeter a fiscalização 
preventiva de constitucionalidade do decreto sobre a 
despenalização da eutanásia, aprovado pela Assembleia da 
República no dia 29 de janeiro. O decreto saiu do 
Parlamento e Marcelo encaminhou-o  para o Tribunal 
Constitucional (TC). O decreto vai agora ser escrutinado 
quanto à sua constitucionalidade.  

De acordo com um comunicado publicado na página da internet da Presidência da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa considera que o decreto que despenaliza a eutanásia “recorre a 
conceitos excessivamente indeterminados, na definição dos requisitos de permissão da 
despenalização da morte medicamente assistida, e consagra a delegação, pela Assembleia da 
República, de matéria que lhe competia densificar”. 
De acordo com o requerimento enviado, está em causa a “amplitude da liberdade de limitação 
do direito à vida, interpretado de acordo com o principio da dignidade da pessoa humana”. 
No dia 29 de janeiro, o Parlamento português aprovou, em votação final global, o diploma 
que legaliza a prática da eutanásia. 
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Cantinho da Catequese (III)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le 

Pèlerin, traduzido pelo Secretariado Nacional 

da Pastoral da Cultura. 
 

Será que vou para o Paraíso? 
Muitas vezes, pensamos assim: no 
Paraíso estão os bons, no inferno os 
maus. Sim, mas eu, que por vezes sou 
bom e outras vezes mau, serei 
suficientemente bom para merecer o 
Paraíso? Jesus recorda-nos que o Céu não 
se "merece", recebe-se e é oferecido 
gratuitamente. 
Para falar do Paraíso, Ele utiliza imagens 
como o "Reino", a "casa do Pai". Ele diz-
nos, no Evangelho de João, que nos 
espera na casa do seu Pai e que nos 
prepara um lugar. O que nos pede é que 
nos amemos uns aos outros, como Ele 
nos amou. Viver verdadeiramente este 
amor é conhecer na Terra a que é 
semelhante o Paraíso. Jesus lembra-nos 
também que não veio à Terra para julgar 
o mundo, mas para que o mundo seja 
salvo. 
Podemos apoiar-nos nas suas palavras 
para viver na confiança, Ele que 
prometeu ao bandido que foi crucificado 
com Ele: «Hoje estarás comigo no 
Paraíso». 
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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. 
 

Entre amigos…  

- Então, Ambrósio, que vem a ser isto? Passas por 
mim e nem me cumprimentas?!  
- Oh! Desculpa-me Bruno… Estou a precisar de 
mudar de óculos! Com estes não vejo nem um 
burro à minha frente!  
 

Entre conhecidos…  

- Estás com a cara tão inchada?  
- É por causa de uma inflamação que tenho aqui 
num dente. Incomoda-me, bastante.  
- E tens dores?  
- Oh, imensas!…  
- Se fosse eu, mandava-o arrancar.  
- Também eu… se o dente fosse teu!  
 


