
 

Que o silêncio te guarde do mal 
Quando estou mais 

sozinho, cansado ou 

intranquilo, e preciso de 

paz, busco-a na quietude 

que existe à minha 

volta… por vezes, uma 

simples pedra é capaz de 

me dar uma lição.  

Percebo, por exemplo, que todas as coisas que existem têm 

um propósito e que, no caso das pessoas, temos a liberdade 

de o decidir. Mas não basta escolhê-lo, depois é preciso 

cumpri-lo. 

A pedra será sempre pedra, mas eu, para ser quem sou, 

preciso de orientar o que penso, digo e faço no sentido de 

me construir, apesar de tudo o que se passa à minha volta. 

No meio de toda a confusão do mundo, as flores não deixam 

de florir. Não para serem mais belas, mas apenas para serem 

o que são. 

As desgraças maiores não são aquelas que acontecem em 

nosso redor, mas as que deixamos entrar em nós e nos 

corroem a vontade de amar e ser felizes. 

O que me anima? Acreditar que apesar de não ter poder 

para mandar no mundo à minha volta, posso mandar em 

mim e escolher um pedaço do mundo onde há paz e fazer 

desse lugar a minha morada. Anima-me ser capaz de dar paz 

a mim mesmo, quando tudo à minha volta está em guerra… 

Há algures em mim uma luz que é mais evidente quando 

tudo está escuro… é pequena, mas nunca se extingue. Há 

quem se revolte por este pequeno lume não ser uma 

fogueira enorme, mas a luz que me protege é capaz de pegar 

fogo e queimar todo o mal em mim, se eu quiser mesmo que 

assim seja! 

Quantas desgraças na minha vida não são culpa do medo do 

silêncio? 

A vida exige-nos que soframos com paciência e em silêncio. 

Quando faço silêncio em mim e em torno de mim, descanso 

e encontro cura para muitos males. 

Procura compreender o silêncio. Sem isso, nunca entenderás 

a profundidade do que os outros te dizem quando te amam. 
 

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  

 

     A n o  I X  |  N º  2 8 9  |  I V  d o m i n g o  q u a r e s m a  | 1 4  d e  m a r ç o  d e  2 0 2 1  

 

Papa Francisco: 
“Senti fortemente o sentido 

penitencial desta peregrinação: 

não pude aproximar-me 

daquele povo torturado, 

daquela Igreja martirizada, sem 

tomar sobre mim, em nome da 

Igreja Católica, a cruz que 

carregam há anos; uma grande 

cruz, como aquela colocada na 

entrada de Qaraqosh. Senti de 

maneira particular vendo as 

feridas ainda abertas da 

destruição, e ainda mais 

encontrando e ouvindo as 

testemunhas que sobreviveram 

à violência, às perseguições, ao 

exílio... E ao mesmo tempo vi 

ao meu redor a alegria de 

acolher o mensageiro de 

Cristo; Vi a esperança de abrir-

se a um horizonte de paz e 

fraternidade, sintetizado nas 

palavras de Jesus que foram o 

lema da Visita: " Vós sois todos 

irmãos " ( Mt23,8). Encontrei 

esta esperança no discurso do 

Presidente da República, 

encontrei-a em muitas 

saudações e testemunhos, nas 

canções e nos gestos do 

povo. Li nos rostos brilhantes 

dos jovens e nos olhos vivos 

dos idosos. As pessoas que 

esperavam o Papa havia cinco 

horas, de pé…; até mulheres 

com bebês nos braços... Ela 

esperou, e havia esperança em 

seus olhos. 
 

Audiência geral, 10.03.2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CELEBRAÇÃO FAMILIAR 
Pode encontrar a Celebração Familiar deste III 

domingo da Quaresma, dia 7 de março, em: 

http://bit.ly/CelebracaoFamiliar_IVDomQuaresma 
 

HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES 
A partir desta segunda-feira, regressam as 

celebrações litúrgicas com a presença de fiéis à 

Igreja de S. Luís, nos mesmos horários que 

estavam em vigor em Janeiro, antes da 

suspensão das celebrações, ou seja, sextas e 

sábados às 18 horas e domingos às 12 horas. 

Nas restantes comunidades cristãs da unidade 

pastoral de Pinhel, os horários ficarão disponí-

veis, como habitualmente, através do site da 

paróquia de Pinhel, em www.paroquiadepinhel.com 
 

ABSOLVIÇÃO COLECTIVA 
Estando impossibilitados, de certo modo, para 

podermos fazer as habituais confissões 

quaresmais, e dado que estivemos confinados, 

nas primeiras celebrações presenciais em cada 

comunidade será feita uma pequena celebra-

ção penitencial com absolvição colectiva.  
 

PEDITÓRIO CÁRITAS 
O peditório nacional online realizado na 

semana passada pela rede nacional Cáritas 

excedeu “todas as expectativas” e angariou 

mais de 100 mil euros. Esta verba vai agora ser 

distribuída pelas 20 Cáritas Diocesanas. O 

peditório público foi realizado no contexto da 

Semana Nacional Cáritas, que decorreu entre 

28 de fevereiro e 7 de março, com o tema ‘O 

amor que transforma” e celebrou também os 

65 anos da Cáritas Portuguesa. 
 

DPJUV ORGANIZOU VIGÍLIA 
Integrada na Dinâmica da Quaresma e Páscoa 

"Tempo de Renascer" e em sintonia com a 

iniciativa do papa Francisco ’24 Horas para o 

Senhor’, o Departamento da Pastoral Juvenil 

Universitária e Vocacional realizou num 

formato digital, no dia 12 de Março, a atividade 

"Vigília de oração - 24 Horas para o Senhor".  
 

NOVENA A S. JOSÉ 
A Pastoral da Família do Patriarcado de Lisboa 

está a propor, a todas as famílias, uma Novena 

a São José, que teve início nesta quinta-feira, 11 

de março, e termina no dia da festa de São José, 

a 19 do mesmo mês:  guião de apoio. 
 

CONSELHO ECONÓMICO REUNIU 
O Conselho Económico da Paróquia reuniu no 

passado sábado, dia 13, através da plataforma 

Zoom, para aprovar as contas relativas ao ano 

2020 e fazer um ponto da situação ás finanças 

da paróquia. 
 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Na tomada de posse do novo mandato 

presidencial, Marcelo rebelo de Sousa incluiu 

um momento de oração inter-religioso no 

programa. O discurso começou por sublinhar a 

“liberdade fundamental” da Constituição, “a 

liberdade religiosa, a liberdade de crer e de não 

crer”. O presidente da República Portuguesa 

apelou às confissões religiosas do país que 

contribuam para a defesa da tolerância e da 

“compreensão mútua”, face a discursos que 

visam a exclusão do “diferente”. 
 

PRESIDENTE NO VATICANO 

O Papa recebeu no dia 12, no Vaticano, o presi-

dente da República Portuguesa, em audiência 

privada, na 1ª deslocação do novo mandato de 

Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro decorreu 

na biblioteca privada do Palácio Apostólico. Tal 

como em 2016, Marcelo decidiu visitar o Vatica-

no, na sua primeira viagem. A fundação de 

Portugal foi reconhecida pela Bula ‘Manifestis 

Probatum est’, documento do Papa Alexandre 

III, de 1179, que confirmava a independência e 

título de rei a Afonso Henriques. 
 

PAPA VAI A FÁTIMA EM 2023 
O Papa Francisco informou esta sexta-feira, dia 

12 de março, que em 2023, por ocasião das 

Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, 

pretende fazer também uma visita a Fátima. 
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Retomam-se as celebrações públicas 
presenciais a partir de 15 de março 

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa 

(CEP) anunciou, no passado dia 11, o regresso das celebrações 

públicas da Missa, a partir de 15 de março, mantendo as regras 

e cuidados que já vinham de 8 de maio. Quanto à celebração 

doutros sacramentos, deverão observar-se as normas de 

segurança e de saúde referidas nas mesmas orientações. 

Pedem ainda que se evitem procissões e  outras expressões da 

piedade popular, como as “visitas pascais” e a “saída simbólica” 

de cruzes, de modo a evitar riscos para a saúde pública. No mesmo comunicado, os bispos 

portugueses, dão algumas indicações sobre o modo como proceder com as celebrações da semana 

santa, e informam que irão reavaliar estas orientações na Assembleia Plenária da CEP de 12-15 de 

abril de 2021. Pode ler AQUI o comunicado na íntegra. 

Em simultâneo, o bispo da Guarda enviou um comunicado aos padres com indicações similares, 

onde refere que ”funerais, procissões e outras manifestações de piedade popular continuam 

sujeitos às restrições que já conhecemos, até novas ordens” e que “sobre o Domingo de Ramos, 

Semana Santa e Tríduo Pascal daremos orientações mais específicas no início da próxima semana”. 
 

Petição a favor de Moçambique  

Intervir em defesa das populações do norte de Moçambique, é o principal objectivo de uma petição 

dirigida ao Governo Português e à Presidência do Conselho da União Europeia. Várias instituições 

e entre as quais a Conferência Episcopal Portuguesa avançaram com esta petição em relação a uma 

situação que já provocou muitos mortos e mais 700 mil deslocados.  

Na Diocese da Guarda, parte da renúncia quaresmal, que será recolhida no próximo domingo, 

servirá para “ajudar a superar a grave crise humanitária que se vive no norte de Moçambique, em 

que continua a crescer o número de mortos e refugiados”. D. Manuel Felício explica que “com a 

nossa renúncia quaresmal deste ano pretendemos também contribuir para a resolução deste grave 

drama humano e social”. 
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RETIRO ESPIRITUAL DA PARÓQUIA ONLINE 
Que queres de mim, Senhor? 
Para encontrar a resposta a esta questão, no próximo dia  

 20 de março, sábado, com início às 10h, haverá um 

encontro espiritual na comunidade paroquial com a utilização   

  da plataforma Zoom.  

Orientado pelo nosso pároco, a parte da manhã terá dois pequenos encontros como 

introdução ao “deserto” e à oração. Na parte da tarde continuam os trabalhos que 

culminam com a eucaristia presencial na Igreja de s. Luís, às 18h.  

Os interessados poderão pedir o link do zoom através do email da paróquia. 
 



 

Cantinho da Catequese (V)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo SNPC. 
 

Porque não sinto nada quando como o Pão? 

Se a hóstia é o Corpo de Jesus, então devíamos ser 

todos sacudidos pela Comunhão! Os apóstolos, no 

momento em que partilharam a sua última 

refeição com Jesus antes de ser morto e voltar a 

viver para sempre, pensaram de certeza como 

muitos de nós... que comiam um pedaço de pão. E 

as palavras que Jesus lhes disse, «este é o meu 

Corpo», devem ter sido misteriosas para os seus 

ouvidos. 

Não sentimos uma coisa especial, mas acreditamos 

que neste Pão, Jesus dá-se todo a nós como um 

alimento que nos torna capazes de amar como Ele. 

Talvez um dia tu experimentes, no momento da 

Comunhão, uma grande paz, ou uma alegria 

profunda. Esta paz e esta alegria são dadas sem 

que façamos esforços para as sentir. Até lá, 

quando comungas, fica em silêncio para escutar o 

Senhor e para lhe dizer "obrigado". 
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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. 
 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

17 de março              | quarta Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

18 de março              | quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 18h30 

19 de março              | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

20 de março              | Sábado 
 V QUARESMA 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Pereiro: 19h15 

17 de janeiro             | Domingo 
V QUARESMA 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 

Eucaristia dominical em Azevo: 10h30  

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  

Celebração dominical em V. Madeira: 09h15 

Celebração dominical em Malta: 10h30  

Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

Celebração dominical em Bogalhal: 12h00 

  


