
 

O nosso tempo não é o de Deus 
«Houve um tempo – conta a história 
– em que, se uma pessoa perdesse 
uma diligência, não havia problema. 
Esperava pela próxima, que chegaria 
seis meses depois. Mas, no nosso 
tempo (diz a piada), as pessoas têm 
um colapso se perdem a entrada 
numa secção duma porta giratória.»  

Esta história merece ser tomada em consideração. O problema é 
que, devido à aceleração da nossa sociedade, muitas vezes, não 
nos apercebemos que a vida é muito mais do que velocidade – 
especialmente a vida espiritual. 
A vida espiritual é um processo de crescimento para a 
maturidade, com um erro, um esforço mal sucedido de cada vez, 
até que, finalmente, nos damos conta que um erro espiritual é 
coisa que não existe. Basta que aprendamos com os erros para os 
transformar a todos em ganho. 
A oração e um espírito orante ajudam-nos a compreender que o 
processo é tão importante, para a qualidade de vida, quanto a 
produtividade. A maneira como encaramos a vida é tão 
importante para o seu resultado final como aquilo que fazemos 
enquanto vivemos. O facto é que muito poucas coisas podem, 
realmente, ser forçadas antes do seu tempo. O amor não pode 
ser forçado. O crescimento não pode ser forçado. A compreensão 
não pode ser forçada. A aceitação não pode ser forçada. Tal 
como o nascimento, essas coisas germinam na escuridão até 
chegarem ao amadurecimento – quer delas, quer nosso. 
Conseguir apreciar a diferença entre o nosso tempo e o tempo de 
Deus é essencial para nos tornarmos pessoas espirituais. O 
tempo de Deus é o que nos prepara para funcionarmos bem no 
nosso tempo. (…) 
Viver a vida de Deus significa aprender a «forrar-nos de 
paciência», como diziam os antigos. Significa aprender a esperar 
que todas as nossas necessidades sejam respondidas no tempo 
de Deus – e, de certa forma, que todos os nossos desejos sejam 
satisfeitos; de certa forma, que todas as nossas esperanças sejam 
preenchidas; de certa forma, embora não necessariamente da 
maneira como nós próprios teríamos feito. Preparem-se, 
preparem-se, preparem-se. E depois esperem. No tempo de 
Deus, a sua vontade será feita. 
 

Joan Chittister, In O sopro da vida interior, ed. Paulinas 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“… talvez o reconhe-
cimento mais tocante da 
pobreza da nossa oração 
tenha vindo dos lábios do 
centurião romano que um 
dia implorou Jesus que 
curasse o seu servo 
doente (cf. Mt 8, 5-13). 
Sentia-se totalmente 
inadequado: não era 
judeu, era um oficial do 
odiado exército de 
ocupação.  
Mas a preocupação pelo 
servo fá-lo ousar, e diz: 
«Senhor... eu não sou 
digno que entres debaixo 
do meu teto, mas diz uma 
só palavra e o meu servo 
será curado» (v. 8).  
É a frase que também 
repetimos em todas as 
liturgias eucarísticas. 
Dialogar com Deus é uma 
graça: não somos dignos 
dela, não temos o direito 
de a reivindicar, 
“coxeamos” com cada 
palavra e pensamento... 
Mas Jesus é a porta que 
nos abre para este 
diálogo com Deus. 
 

Audiência Geral,  

03.03.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO FAMILIAR 

Pode encontrar a Celebração Familiar deste III 
domingo da Quaresma, dia 7 de março, em: 
http://bit.ly/Cel_Familiar_III_Quaresma_Casa_do_Pai 
 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
No próximo sábado, dia 13 de março, pelas 15 
horas, o grupo de catequistas da paróquia vai 
reunir através da plataforma Zoom, para fazer 
uma avaliação da catequese no actual 
momento e para um momento de formação. 
 

ELEIÇÃO DE FRANCISCO 
A Eleição do Papa Francisco foi há 8 anos. 
Depois da resignação do Papa Bento XVI, 
ocorrida a 28 de Fevereiro de 2013, o cardeal 
Jorge Mario Bergoglio foi eleito Papa a 13 de 
Março e assumiu o nome “Francisco”.  
 

DEBATE ECCLESIA ONLINE 
Na próxima quarta-feira, dia 10 de março, o 
projeto “O desafio da (i)Humanidade de grupo” 
propõe um debate sobre o documento da 
Conferência Episcopal Portuguesa “Desafios 
pastorais da pandemia à Igreja em Portuga”, 
com intervenções de representantes das dioce-
ses de Coimbra, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima. 
O representante da diocese da Guarda será o 
padre Jorge Castela, como coordenador dioce-
sano da pastoral. 
 

DEVOCIONÁRIO A S. JOSÉ 
O Secretariado Nacional da Liturgia (SNL), da 
Conferência Episcopal Portuguesa, publicou um 
novo devocionário dedicado a São José intitu-
lado ‘Guardião do Redentor’, assinalando o ano 
especial que a Igreja lhe dedica até dezembro. 
 

BISPOS ELEGEM MULHER 
Beate Gilles vai ser a primeira mulher a ocupar, 
a partir de 1 de julho, o cargo de secretária-
geral da Conferência Episcopal Alemã, na 
sequência da votação realizada durante uma 
assembleia plenária dos bispos, constituindo 
assim um efeito inédito no mundo. 

NOVO MÉDICO DO PAPA 
O professor Roberto Bernabei, da Universidade 
Católica de Roma, especializado em Medicina 
Interna e com vasta experiência no campo das 
Ciências do Envelhecimento, foi nomeado 
como o novo médico pessoal do Pontífice. Ele 
assume o lugar de Fabrizio Soccorsi, falecido em 
janeiro deste ano, que acompanhava e tratava 
o Papa Francisco desde 2005. 
 

PAI DA HOSPITALIDADE 
A Juventude Hospitaleira (JH) celebrou dia 08 
deste mês o dia do Pai da Hospitalidade, São 
João de Deus. Para este mês, a JH propõe 
também para o dia 13 de março um retiro 
quaresmal hospitaleiro e no dia seguinte a 
atividade «(en)Fia-te em casa. A Juventude 
Hospitaleira é um movimento juvenil fundado 
pelas Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração 
de Jesus (IHSCJ) e pelos Irmãos de S. João de 
Deus (OH), com o objetivo primeiro de levar aos 
jovens o mundo da hospitalidade. 
 

SPPD : ENCONTROS DE ORAÇÃO 
O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência 
(SPPD) e suas equipas diocesanas convidam as 
pessoas com deficiência e famílias para encon-
tros de oração que se realizam em ambiente 
digital. Esta iniciativa que se realiza nos dias 06, 
13 e 20 de março, sempre às 18h00, é uma ca-
minhada quaresmal centrada no tema “Alegres 
na esperança, pacientes na tribulação, perseve-
rantes na oração”. A atividade é transmitida 
através da plataforma Zoom e requer inscrição 
através de spastoral.jornadas@gmail.com 
 

IRMÃS CHEGAM À CARTUXA 
As oito irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem 
de Matará que vão constituir uma Comunidade 
Monástica Contemplativa na Cartuxa de Évora 
chegaram a Évora no dia 5 de março.  
A comunidade vai ter como prioresa a irmã 
Maria, de origem holandesa, e está previsto 
que as irmãs comecem a habitar a Cartuxa de 
Évora no terceiro trimestre deste ano. 
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Francisco faz 33ª visita apostólica 
O Papa Francisco iniciou na sexta-feira a primeira viagem de sempre 
de um Papa ao Iraque, onde o Cristianismo está presente desde o 
século I, apesar das guerras, terrorismo e discriminação legal.  
A 33ª viagem apostólica fora da Itália do Papa, a primeira desde o 
início da pandemia, aconteceu entre 5 e 8 de março, a convite da 
República do Iraque e da Igreja Católica local, com passagens por Bag- 

dade, Najaf, a planície de Ur, Erbil, Mossul e Qaraqosh, na planície de Nínive. 
Numa mensagem enviada a este país antes de partir, Francisco afirmou que se sente honrado 
por conhecer uma Igreja “mártir”. Catarina Martins de Bettencourt, diretora do secretariado 
português da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) considera que a visita do Papa Francisco a 
este país do Médio Oriente é “uma chamada de atenção ao mundo” e mostra que “é importante 
a comunidade cristã permanecer neste ponto do globo”. A vaticanista Aura Miguel afirmou que 
esta visita é a “viagem mais importante deste pontificado”.  
Antes da segunda Guerra do Golfo, existiam no Iraque quase 1,4 milhão de cristãos (6% da 
população). Desde então, a sua presença reduziu drasticamente. Segundo dados do Escritório 
Central de Estatística da Igreja, os católicos no Iraque são 590 mil, numa população total de 
38.836.000, ou seja, cerca de 1,5 % da população. O Iraque tem 17 dioceses, 122 paróquias e 12 
centros pastorais, 19 bispos, 113 sacerdotes diocesanos e 40 sacerdotes religiosos, 20 diáconos 
permanentes, 8 religiosos não sacerdotes, 365 religiosas professas, 4 missionários leigos e 632 
catequistas. Tem também 32 seminaristas, 69 Centros de educação dirigidos por eclesiásticos ou 
religiosos, que acolhem 6.612 estudantes. A Igreja no país também administra 35 centros 
caritativos e sociais. Para saber mais, clique aqui.  
 

“24 horas para o Senhor”de 12 para 13 de março 
A iniciativa “24 horas para o Senhor” é uma proposta do Papa Francisco, feita 
na Bula Misericordiae vultus, de abril de 2015, que convida a 24 horas de 
oração a realizar na sexta-feira e sábado que precedem o IV Domingo da 
Quaresma de cada ano. Este ano realiza-se nos dias 12 e 13 de março e tem 
como tema: “Ele perdoa todas as culpas”. O Conselho Pontifício para a 
Promoção da Nova Evangelização publicou subsídios pastorais ” e a Comissão  

Episcopal Missão e Nova Evangelização (CEMNE), em Portugal, afirma que a iniciativa “24 horas 
para o Senhor”, no contexto da pandemia, é uma oportunidade para ser vivida “pessoalmente e 
em família”, aprofundando a “mensagem de misericórdia”.  
 

Vacinas para os mais pobres 

Quarta-feira, 24 de fevereiro, ficará para a história como o dia em que as primeiras vacinas 
adquiridas através do sistema Covax chegaram às autoridades de saúde de um país que faz parte 
da lista dos 100 mais pobres do planeta. As 600 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford que 
entraram no Gana foram produzidas pelo Instituto Serum, em Bombaim, sob licença daquele 
consórcio. A iniciativa Covax é uma plataforma de colaboração internacional, liderada pela OMS, 
pela GAVI e pelo CEPI para impedir que os países mais ricos monopolizem a produção e aquisição 
de vacinas contra o vírus SARS-CoV-2. 
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Cantinho da Catequese (V)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no 

Le Pèlerin, traduzido pelo SNPC. 
 

Para que serve o Espírito Santo? 

No Pentecostes, cinquenta dias 

depois da Páscoa, quando os 

apóstolos estavam desamparados, 

porque Jesus já não estava entre 

eles, recebem o Espírito Santo. O 

seu coração arde, são impelidos a 

sair para anunciar que Jesus 

ressuscitou, e cada pessoa ouve-os 

na sua língua. 

O Espírito é a presença viva de Jesus 

entre nós, depois de ter voltado para 

junto do seu Pai. Hoje, Ele continua 

a agir no mundo. Ele dá força e 

coragem, faz compreender ao nosso 

coração que somos os filhos de 

Deus, e põe dentro de nós o desejo 

de amar e perdoar. 

Quando rezas, podes pedir-lhe: 

«Vem, Espírito Santo!». Porque Ele 

está sempre presente e trabalha no 

coração das pessoas. Como sabemos 

que Ele age? Vendo o que Ele 

produz: «Amor, alegria, paz, 

paciência, bondade, benevolência, 

fé, doçura, domínio de si». 
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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. 
 

Depois da aula de matemática…  
- Filho, gostas da nova professora?  
- Nem por isso, mamã!  
- Então, porquê?  
- Porque ela não sabe nada. Pergunta tudo. Até me 
perguntou quanto são: 3 mais 3!  
 

Na aula de Português…  
O professor pergunta ao Rui:  
- O Carlos teve um acidente de automóvel. Onde está o 
sujeito?  
- No hospital, sr. Professor. 
 


