
 

Ninguém sabe mais do que eu! 
Não gostamos que os  
outros tenham coisas  
para nos ensinar.  
Sentimo-nos frágeis,  
perdidos, como se  
tivéssemos perdido o  
controle de tudo. Como é  
que alguém ousa querer  
saber mais do que eu? Mais do que a minha razão? Mais do 
que a minha arrogância? 
Não conseguimos dar espaço aos outros para que nos digam 
que não temos sempre razão. Que há coisas que podemos 
não saber. Que nos enganamos e que isso não tem que nos 
diminuir, não tem que nos encolher o coração nem tem que 
nos fazer sentir que somos mais pequenos do que, na 
realidade, somos. 
Fomos educados para não errar. Para não cair. Para não 
vacilar. Para não dar razão aos outros. Para não pedir 
desculpa. Para mostrar uma segurança intelectual que, 
muitas vezes, nem sequer chega a ser embrionária. Como é 
que ficámos assim? Quando é que deixámos de encontrar 
espaço (dentro de nós) para a humildade do eu-não-tenho-
que-saber-tudo-nem-quero? 
Algures no caminho que fomos fazendo, perdemo-nos. 
Revirámos os olhos perante a audácia daquele que ousou 
corrigir-nos. Dizer-nos que não era assim. Que sabia mais (e 
melhor!) do que nós. 
Julgo que nos falta percorrer um caminho longuíssimo até 
alcançarmos a clareza de espírito que precisamos: não é 
necessário saber tudo. Não é necessário fechar a porta a 
todas as coisas que podemos aprender com os que se 
cruzam connosco. Não é justo, também. Que vida seria a 
nossa se descobríssemos tudo sozinhos? 
Somos maiores de cada vez que nos calamos para ouvir os 
outros. Somos maiores de cada vez que nos dispomos para 
aprender. Somos maiores, mas sem nunca deixarmos de ser 
pequenos. 
É essa a beleza de tudo. 
 

Marta Arrais, Imissio 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“É, portanto, o Espírito quem 
escreve a história da Igreja e 
do mundo. Somos páginas 
abertas, disponíveis para 
receber sua caligrafia. E em 
cada um de nós o Espírito 
compõe obras originais, 
porque nunca há um cristão 
inteiramente idêntico a 
outro. No campo ilimitado da 
santidade, o único Deus, a 
Trindade do Amor, faz 
florescer a variedade das 
testemunhas: todas iguais 
em dignidade, mas também 
únicas na beleza que o 
Espírito quis que se 
manifestasse em cada um 
daqueles que a misericórdia 
de Deus criou. os filhos 
dela. Não esqueçamos, o 
Espírito está presente, ele 
está presente em nós. Vamos 
ouvir o Espírito, vamos 
chamar o Espírito - é o dom, 
o dom que Deus nos deu - e 
vamos dizer a ele: "Espírito 
Santo, eu não sei como é o 
seu rosto - nós não sabemos 
- mas eu sei que você é a 
força, que você é a luz, que 
você é capaz de me manter e 
me ensinar a orar. Venha 
Espírito Santo ”. Uma bela 
oração esta: "Vem, Espírito 
Santo". 
 

Audiência geral, 17.03.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

BENÇÃO DOS RAMOS 
Este ano, devido às medidas de contenção da 
pandemia, não há autorização para procissões, 
nem entrega ou troca de ramos. É pedido que 
cada pessoa traga de casa o seu próprio ramo, 
que será benzido dentro da Igreja, no início das 
celebrações dominicais.  
 

CONTAS PAROQUIAIS 
As contas da paróquia de Pinhel relativas ao 
ano de 2020 já foram aprovadas e encontram-
se afixadas na vitrina da igreja de S. Luís. Para 
além das dificuldades que a pandemia trouxe 
ao normal funcionamento da comunidade 
cristã, sobretudo ao nível das celebrações,  
sacramentos e catequese, também ao nível 
económico  diminuíram substancialmente as 
receitas, embora se tenham mantido as 
mesmas despesas correntes. Houve um saldo 
negativo de 17.284,11€.  
 

LECTIO DOMINICAL 
Com a retoma das celebrações litúrgicas 
públicas, terminamos a partilha dos esquemas 
de celebrações dominicais familiares, que 
propusemos com a colaboração das Edições 
Salesianas. No entanto, como complemento à 
oração familiar e preparação da liturgia de cada 
domingo, passaremos a partilhar uma 
“Meditação do Evangelho”, com orações e 
subsídios musicais e visuais: pode ser 
descarregada: http://bit.ly/V_DomingoQuaresma_MeditacaoEvangelho 
 

NOVA MULHER NO VATICANO 
O Papa Francisco nomeou mais uma mulher 
para um cargo de relevo no Vaticano, a irmã 
Nuria Calduch-Benages, das Missionárias da 
Sagrada Família de Nazaré e professora na 
Universidade Gregoriana de Roma.  
Foi nomea-da secretária de um importante 
organismo, a Pontifícia Comissão Bíblica. A 
nova secretária é catalã, tem 64 anos, 
doutorou-se em Sagrada Escritura e participou 
na Comissão de Estudo sobre o Diaconado da 
Mulher (2016-2019). 

FUNERAIS: RESTRIÇÕES IGUAIS 
Apesar do retomar das celebrações públicas 
presenciais, o bispo da Guarda enviou um 
comunicado aos padres com indicações 
similares às da CEP, onde refere que “funerais, 
procissões e outras manifestações de piedade 
popular continuam sujeitos às restrições que já 
conhecemos, até novas ordens”.  
 

2 OU 3 A 23 
Na próxima terça-feira, dia 23 de março, haverá 
mais um encontro “2 ou 3 a 23” para os jovens. 
Os guiões para esta oração ser obtidos no 
link https://1lequp.s.cld.pt . A oração em comuni-
dade será realizada no dia 23 de março, às 21 
horas, presencialmente, a partir da Igreja 
Matriz de Belmonte e via Internet, por Zoom, 
acedendo https://videoconf-colibri.zoom.us/j/6786045587 
 

SÍNODO DOS BISPOS 
Está em cima da mesa a forte possibilidade de 
adiar por um ano o próximo Sínodo dos Bispos, 
por causa da pandemia. Esse cenário foi 
admitido pelo cardeal Mario Grech, secretário-
geral da instituição, numa entrevista dada esta 
semana à agência alemã Kathpress. 
 

BENÇÃO DE CASAIS  
A Congregação para a Doutrina da Fé divulgou 
um esclarecimento sobre “projetos e propostas 
de bênçãos” de homossexuais afirmando que 
“a Igreja não dispõe, nem pode dispor, do 
poder de abençoar uniões de pessoas do 
mesmo sexo”. O comunicado conclui que o 
Papa Francisco foi informado e deu seu 
assentimento à publicação do comunicado. 
 

RENÚNCIA QUARESMAL HOJE 
O bispo da Diocese da Guarda anunciou, no 
início da Quaresma, que a renúncia quaresmal 
deste ano, que será recolhida este fim de 
semana, terá como destino: 1) ajuda à Diocese 
de Pemba (Cabo Delgado), em Moçambique; 2) 
fundo de solidariedade da Cáritas para ajuda 
das famílias mais afectadas pela pandemia. 
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Papa Francisco telefonou  
aos pais de menino de Braga com cancro 

O Papa contactou, esta quarta-feira, os pais de um menino de sete anos, 
Tomás Vilaça, natural de Braga, que se encontra em Barcelona a realizar 
um tratamento experimental a um neuroblastoma. 
O telefonema de Francisco foi divulgado pelos pais da criança, na página 
“Pelos sonhos do Tomás“, que marca presença nas redes sociais, falando 
num dia “verdadeiramente abençoado”. “O nosso  

guerreiro tem tido dias difíceis, pelo que está internado para melhor controlarmos a situação. Eis 
que esta tarde recebemos uma chamada de Sua Santidade, Papa Francisco, em resposta a uma 
carta que enviamos recentemente. Uma chamada totalmente inesperada, mas recheada de 
esperança e alento”, relata a publicação. 
Ana Vilaça, a mãe de Tomás, está com o filho no Hospital Vall d'Hebron, em Barcelona, e não 
atendeu o telefone. Quando ouviu a mensagem deixada no gravador ficou incrédula. "Era 
uma voz a dizer 'Olá Ana, daqui fala o Papa Francisco, recebi a sua carta e vou rezar pelo 
Tomás'", contou ao JN a mãe do menino. Sem conseguir falar com Ana Vilaça, o Papa 
telefonou para Ricardo, o pai do menino doente. "Estiveram dez minutos a conversar. O Papa 
quis saber como estava o Tomás, como estava a correr o tratamento e quis saber tudo sobre 
a doença", contou, emocionada, a mãe do rapaz. 
 
 

Ano da Família Amoris Laetitia  
Por decisão do Papa Francisco e sob a coordenação do Dicastério para 
os Leigos, Família e Vida, a Igreja celebra o Ano “Família Amoris Laetitia” 
desde o passado dia 19 de março de 2021, no quinto aniversário da 
Exortação Apostólica “Amoris Laetitia”. Terminará a 26 de junho de 
2022, por ocasião do X Encontro Mundial das Famílias em Roma. A 
Comissão Episcopal do Laicado e Família já está a preparar algumas 
iniciativas para a sua celebração entre nós. O objetivo é  

oferecer à Igreja oportunidades de reflexão e estudo para viver concretamente a riqueza da 
exortação apostólica Amoris Laetitia. 
A experiência da pandemia pôs em evidência o papel central da família como Igreja doméstica e a 
importância dos laços comunitários entre as famílias, que fazem da Igreja uma autêntica “família 
de famílias” (AL 87). 
 

Síria: 90% das crianças precisam ajuda  
Durante os dez anos de guerra na Síria, 12.500 crianças foram mortas ou feridas, revelou a Unicef 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância) em comunicado divulgado dia 11 de março. No relatório 
dedicado a este conflito, a organização adianta que 90% das crianças sírias vivem em situações 
precárias e precisam de ajuda humanitária. 
Citado pelo Muslim News, o relatório refere outros números igualmente dramáticos: mais de meio 
milhão de crianças encontram-se atrofiadas no seu desenvolvimento por causa de malnutrição 
crónica, dois milhões não frequentam a escola, enquanto mais de 5.700 integram as fileiras das 
milícias e exércitos que se combatem em território sírio. 
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Cantinho da Catequese (V)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le 

Pèlerin, traduzido pelo SNPC. 
 

Porque se diz que Jesus subiu ao céu? 
Os Evangelhos de Marcos, Lucas e o livro dos 
Atos dos Apóstolos contam que depois da 
ressurreição, Jesus apareceu a diferentes 
pessoas. Depois, quanto estava no monte com 
os seus apóstolos, anuncia-lhes que vão 
receber o Espírito Santo. A seguir, lê-se que Ele 
«foi elevado, e uma nuvem escondeu-o aos 
seus olhos». Jesus voou verdadeiramente para 
o céu? 
Na Bíblia, o céu é uma maneira de falar de 
Deus, que está para além de tudo o que 
conseguimos imaginar. Dizer que Jesus subiu 
ao céu é dizer que Ele acabou de se manifestar 
na Terra. Ele junta-se ao seu Pai para sempre, 
para encher o mundo com a sua presença de 
uma maneira completamente nova. A partir de 
então, é o seu Espírito que estará presente 
entre os seus apóstolos. É pelo seu Espírito que 
Ele está sempre vivo entre nós. 
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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:  

NIB 0035 0618 0000 9061 330 40 (CGD);  
é possível passar um recibo para o seu donativo. 

 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

24 de março              | quarta Eucaristia em Gamelas: 19h00 

25 de março              | quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

26 de março              | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

27 de março              | Sábado 
Ramos 

Eucaristia vespertina em V. Madeira: 16h45 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h15 

28 de janeiro               | Domingo 
Ramos 

Eucaristia solene em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia solene em Malta: 10h45  
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00  
Eucaristia solene em Pereiro: 15h00 
Celebração dominical em Azevo: 09h15 
Celebração dominical em Ervedosa: 10h30  
 


