
 

Andamos a chorar à pressa 
O que sucederá amanhã a 
quem não tem tempo para 
digerir as suas perdas 
hoje? 
O mundo parece cada vez 
mais indiferente às 
angústias pessoais. Como 
se não fizessem parte da  

vida ou fossem um sinal de que não sabemos viver. Somos 
convidados a partilhar com os outros apenas os nossos 
sucessos, porque ninguém quer saber de desgraças, muito 
menos das alheias. 
Não temos tempo para nada. Passamos o dia ocupados, mas, 
por mais que façamos, ainda sobra sempre muito por 
fazer.(…) 
A perda deixa marcas permanentes, e não apenas no caso da 
morte de alguém próximo. O desemprego involuntário, a 
traição de alguém que julgávamos leal, a desilusão por uma 
promessa que fizemos e que não conseguimos cumprir, uma 
oportunidade que não aproveitámos ou as enormes 
quantidades de tempo que desperdiçamos sem nos darmos 
conta. 
Todas as perdas deixam cicatrizes bem mais fundas do que 
julgamos, porque sem tempo para fazer o luto tentamos curar 
a ferida escondendo-a apenas. Criando condições para que 
nos destrua a partir de dentro. 
Vale a pena assumirmos os nossos fracassos. Mesmo 
correndo o risco de o fazer diante das pessoas erradas. Afinal, 
o que mais importa é que sejamos capazes de ser verdadeiros 
connosco mesmos, senão passaremos a vida a mentir aos 
outros tal como o fazemos a nós próprios. 
Quem perdeu precisa de fazer o luto. Necessita de falar e de 
ser escutado, sem condições, sem vontade nenhuma de 
ouvir… só precisa mesmo de partilhar e de se libertar da dor, 
assim haja quem se disponha a escutá-lo. 
O silêncio é uma das mais sublimes formas de expressar o 
amor. A presença é uma das mais belas obras do amor. 
Escolha eu ser presente e oferecer o meu tempo a quem 
precisa de mim. 
 

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: 
“Na sua vida, Jesus nunca 
teve um diálogo com o 
diabo, nunca. Ou o afasta 
dos possuídos ou o 
condena ou mostra a sua 
malícia, mas nunca 
dialoga com ele. E no 
deserto parece haver um 
diálogo porque o diabo 
lhe faz três propostas e 
Jesus responde. Mas 
Jesus não responde com 
as suas palavras; 
responde com a Palavra 
de Deus, com três 
passagens da Escritura. E 
é isto que também todos 
nós devemos fazer. 
Quando o sedutor se 
aproxima, começa a 
seduzir-nos: “Mas pensa 
isto, faz aquilo...” A 
tentação é entrar em 
diálogo com ele, como 
fez Eva; e se entrarmos 
em diálogo com o diabo, 
seremos derrotados. 
Colocai isto na cabeça e 
no coração: nunca 
dialogar com o diabo, não 
há diálogo possível. 
Apenas a Palavra de 
Deus.” 
 

Angelus, 21.02.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO FAMILIAR 

Pode encontrar a Celebração Familiar deste II 
domingo da Quaresma, dia 28 de Fevereiro, 
em: http://bit.ly/Celebracao_IIDomingo_Quaresma 
 

CELEBRAÇÕES PÚBLICAS 
O Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP), que esteve reunido 
online no passado dia 22 de fevereiro, remeteu 
para a sua reunião de 9 de março novas 
orientações sobre as celebrações públicas da 
Missa, esperando que o seu regresso seja 
possível em breve. 
 

CELEBRAÇÃO: VÍTIMAS COVID 
A CEP, no dia 16 de Março, vai promover um dia 
especial de celebrações pelas vítimas da 
pandemia, associando-se com todas as Confe-
rências Episcopais da Europa numa rede de ora-
ção eucarística em que cada país é convidado a 
celebrar a Santa Missa, num dia determinado, 
pelas mais de 770.000 pessoas que na Europa 
morreram por causa da Covid-19.  
 

CULTURA DO CUIDADO 
Na mensagem para a Quaresma 2021, o Bispo 
da Guarda recordou as vítimas da pandemia e 
suas famílias, os profissionais de saúde e outros 
cuidadores, apelando a uma “cultura do 
cuidado”. “Querendo nós, ao longo da 
Quaresma, dar especial cumprimento à 
recomendação de cuidarmos bem uns dos 
outros, urge procurar reforçar o nosso 
propósito de viver a solidariedade e a partilha, 
especialmente com os mais necessitados”, 
escreve D. Manuel Felício na mensagem 
intitulada ‘Quaresma – Tempo para fortalecer a 
cultura do cuidado’. 
 

SEMANA CÁRITAS 
A Cáritas Portuguesa vai celebrar de 28 de 
fevereiro a 7 de março a sua Semana Nacional, 
semana que assinala os seus 65, com o tema 
“Cáritas, o amor que transforma”.  
O habitual peditório deste ano será online: 
https://caritas.pt/snc/ 

“DAS CINZAS À LUZ” 
Continuamos à espera da sua oração para esta 
Quaresma. Envie a sua proposta para este 
endereço: paroquiapinhel@gmail.com ou através 
da caixa de correio da página de facebook em 
www.facebook.com/paroquiadepinhel. 
 

FALECIMENTO 
Frei César Pinto, religioso capuchinho que 
esteve três anos no arciprestado de Pinhel, 
mais concretamente em Pínzio,, faleceu no 
passado dia 24, aos 80 anos de idade, devido a 
complicações causadas pela Covid-19. 
 

ALBINO A. DA CUNHA E SILVA 
O papa Francisco autorizou a Congregação para 
a Causa dos Santos a promulgar o decreto 
respeitante às virtudes heroicas do Servo de 
Deus Albino Alves da Cunha e Silva, padre 
nascido a 22 de setembro de 1882 em 
Codessoso, ordenado padre na arquidiocese de 
Braga e falecido em Catanduva, Brasil, a 19 de 
setembro de 1973. 
 

TOLENTINO PREMIADO 
O cardeal D. José Tolentino Mendonça é o 
vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 
(UC) que vai ser entregue a 1 de março, na 
sessão solene comemorativa do 731.º 
aniversário da instituição, por ser uma «pessoa 
da cultura, com uma visão social, inclusiva da 
humanidade» 
 

PRÉMIO CIDADÃO EUROPEU 
O Parlamento Europeu distinguiu o Corpo 
Nacional de Escutas (CNE) com o ‘Prémio do 
Cidadão Europeu 2020’, destacando o trabalho 
da organização educação e formação dos 
jovens para a cidadania ativa. 
 

RENÚNCIA QUARESMAL 
Quem estiver interessado em fazer a partilha da 
Renúncia Quaresmal, destinada a ajudar a 
Diocese de Pemba e um fundo de solidariedade 
diocesano, deve fazê-la chegar ao pároco ou ao 
Centro pastoral de Pinhel. 
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Orçamento da Santa Sé para 2021  
prevê défice de 50 milhões de euros 

O Papa Francisco deu, no passado dia 19 de 
fevereiro, luz verde ao orçamento da Santa Sé 
para 2021 proposto pela Secretaria para a 
Economia que aponta para um défice de 49,7 
milhões de euros, resultante de 260,4 milhões de 
euros de receitas e despesas da ordem dos 310,1 
milhões. As receitas caem 21% em relação a 2019 
e as despesas operacionais sofrem um corte de 24 
milhões de euros. Os postos de trabalho e os res- 

petivos custos são mantidos, como tem sido prioridade assumida por Francisco. 
A notícia do Vatican News refere ainda que mais de dois terços das despesas totais serão 
dedicados ao apoio às atividades apostólicas, 17% à gestão do património e 15% à atividade de 
administração e serviços. O défice será coberto por recurso às reservas acumuladas. 
 

2020 foi um ano com menos  
casamentos e nascimentos 

Um ano de pandemia não se mede apenas com 
indicadores de saúde pública ou com dados de 
contágios e mortes pelo covid-19. Também não se 
mede pelas mortes colaterais ou pelas 
dificuldades económicas, sociais e educativas. É o 
que demonstram outros dados apresentados pela 
Rádio Renascença. Em 2020, a reciclagem cresceu 
13%, “desapareceram” 100 mil atletas federados, 
foram vendidos menos livros (9%) e os jogos e 
apostas online bateram recordes. A taxa de aban- 

dono escolar atingiu um mínimo histórico. E apesar da crise que se advinha, o número de 
transações imobiliárias duplicou. Houve uma queda de quase 50% no número de casamentos 
e a natalidade teve o pior registo desde 2015.  
Em 2020, cerca de 85.500 bebés nasceram em Portugal em 2020, o valor mais baixo desde 
2015, ano em que foram realizados 85.056 “testes do pezinho”, segundo dados do Instituto 
Nacional de Saúde Ricardo Jorge. No ano passado foram estudados 85.456 recém-nascidos, 
menos 1908 bebés do que em 2019 (87.364), no âmbito Programa Nacional de Rastreio 
Neonatal, que cobre a quase totalidade dos nascimentos em Portugal. 
Entre janeiro e novembro do ano passado, foram registados em Portugal 17.356 casamentos, 
uma redução de quase 50% face ao ano inteiro de 2019 (33.272), de acordo com dados do 
Instituto Nacional de Estatística. Em 2018, foram 34.637; 33.634 em 2017; 32 399 em 2016; 32 
393 em 2015; 31.478 em 2014; 31.998 em 2013; 34.423 em 2012; 36.035 em 2011. 
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Cantinho da Catequese (IV)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no 

Le Pèlerin, traduzido pelo Secretariado 

Nacional da Pastoral da Cultura. 
 

O que é um anjo? 

Bebés bochechudos com asas, 

personagens majestosos e com auréola, 

os anjos estão em todo o lado, em 

posters, t-shirts... Quem são estes seres 

misteriosos? 

Muitas religiões acreditam na sua 

existência, mas não falam nem de asas 

ou de auréolas. São os artistas que os 

representam assim. Na Bíblia, são 

intermediários entre Deus e os seres 

humanos. Velam sobre eles, apresentam 

a Deus as suas orações. Alguns têm 

nome: Gabriel, que significa "força de 

Deus", ou Rafael, "Deus cura". Os 

Evangelhos falam do anjo Gabriel, que 

anuncia a Maria que será a mãe de Jesus. 

Os anjos acompanham Jesus quando Ele 

é conduzido ao deserto para ser tentado 

pelo diabo, e são também anjos que, na 

manhã de Páscoa, anunciam às mulheres 

que Jesus ressuscitou. Jesus diz que são 

reais, que agem para servir Deus. Mas 

nunca devem tornar-se mais importantes 

aos nossos olhos que o próprio Jesus, 

porque quem nos conduz 

verdadeiramente a Deus é Ele. 
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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. 
 

À saída da escola  
- Papá, sabes escrever com os olhos fechados?  
- Sei, sim, meu filho.  
- Ora, ainda bem! Então fecha os olhos e assina aqui 
esta minha ficha de trabalho… 
 

Numa manifestação 

…à porta do Parlamento:  
- Eu sou pelos direitos da mulher. Onde estaria o 
homem se não existisse a mulher? - gritava uma 
senhora!  
- Todos o sabem! - respondeu um homem.  
- Se sabe, diga lá, então!?  
- Estaria ainda no paraíso!…  
 


