
 

Ajuda-nos 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ajuda-nos a sorver de joelhos a vida e a sua 
sobreabundância de mistério, porque ela, de tantas 
maneiras, fala de ti. 

Ajuda-nos a lançar o nosso coração para o teu infinito 
nome, quando disso somos capazes e quando não o 
somos. 

Ajuda-nos a oferecer as nossas bonanças e tempestades, 
o cinzento do chumbo de certos dias repetidos e o azul 
de um azul tal que quase nos escapa. 

Ajuda-nos a reconhecer que é o teu amor que nos dá 
forma e que é pelas estradas celestes que caminhamos, 
mesmo quando sob os nossos pés nada mais vemos que 
um calcetado inseguro de aflições e pedras. 

Ajuda-nos a abraçar com igual confiança o momento em 
que nos entregas o teu dom, num incrível sofrimento 
como numa incrível alegria. 

Ajuda-nos a tomar consciência de que estamos aqui para 
celebrar e para encontrar em ti um sentido para tudo. 

Ajuda-nos a colher a tua esperança que de dentro, 
impercetível, nos renova enquanto, passo a passo, nos 
movemos para ti. 

Ajuda-nos a darmo-nos conta de que nós somos a rigidez 
e a pressa, enquanto Tu, Senhor, és a paciência e o 
tempo sem tempo, és o sorriso e és a linfa. 

Ajuda-nos a sentir que as nossas almas e os nossos 
corpos em uníssono desejam ressuscitar. 
 

Tolentino Mendonça, in Avvenire 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“Maria está sempre presente ao 

lado do leito dos filhos que saem 
deste mundo. Se alguém se 
encontra sozinho e abandonado, 
ela é Mãe, está ali perto, como 
estava ao lado do Filho quando 
todos o abandonaram. 
Maria esteve e está presente nos 
dias da pandemia, junto às pessoas 
que infelizmente terminaram o seu 
caminho terrestre em estado de 
isolamento, sem o conforto da 
proximidade dos seus entes 
queridos. Maria está sempre 
presente, ao nosso lado, com sua 
ternura maternal. 
As orações dirigidas a ela não são 
em vão. Mulher do "sim", que 
aceitou prontamente o convite do 
Anjo, responde também aos 
nossos apelos, ouve as nossas 
vozes, mesmo aquelas que 
permanecem fechadas no coração, 
que não têm força para sair mas 
que Deus conhece melhor que nós 
. Ouve-os como uma mãe. Como e 
mais do que qualquer boa mãe, 
Maria nos defende no perigo, 
preocupa-se connosco, mesmo 
quando estamos presos em nossas 
coisas e perdemos o sentido do 
caminho, e colocamos em risco 
não só a nossa saúde, mas 
também a nossa salvação. Maria 
está ali, orando por nós, orando 
por aqueles que não oram. Para 
orar connosco. Porque? Porque ela 
é nossa mãe. 
 

Audiência geral, 24.03.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

MISSA CRISMAL 
Este ano, devido à pandemia, a Missa Crismal, 
presidida pelo Bispo Diocesano na 
Sé Catedral da Guarda, na manhã de Quinta-
feira Santa, será celebrada apenas com a 
presença dos sacerdotes de toda a Diocese. 
Nela será feita a renovação das promessas 
sacerdotais, comemorados os jubileus 
sacerdotais e benzidos os Santos Óleos. 
 

JUBILEUS SACERDOTAIS 
Ao longo de 2021, na Diocese da Guarda, 
celebram o seu Jubileu Sacerdotal os seguintes 
sacerdotes. Cumprem 70 anos de vida 
sacerdotal: P. José Atanásio Mendes (Vale 
Prazeres) a 24.03.1951; e P. Jaime Rodrigues 
Carvalheiro (Ourondo) a 04.11.1951. Cumprem 
60 anos de vida sacerdotal: P. António Filipe 
Morgado (Vila do Touro) a 30.06.1961; P. José 
Martins Registo (Colmeal da Torre) a 
30.06.1961; e P. Manuel de Oliveira Campos 
(Fatela) a 18.03.1961. Cumprem 25 anos de 
vida sacerdotal: P. Jorge Castela (Pinhel) a 
29.06.1996; e P. Serafim Reis (Fundão) a 
08.12.1996.  
 

VIGÍLIA PASCAL 
Para a missa da Vigília Pascal, Sábado Santo, às 
22h30, e com o fim de renovar as promessas 
baptismais, devem trazer suas velas de casa. 
 

VATICANO OFERECE VACINAS 
O Vaticano vai oferecer vacinas contra a Covid-
19 a cerca de 1200 pessoas, “entre as mais 
frágeis e vulneráveis” de Roma, durante a 
próxima Semana Santa. A informação foi 
avançada pela Esmolaria Apostólica (Santa Sé), 
os serviços de caridade do Papa. 
 

RAMOS: LECTIO DOMINICAL 
Como complemento à oração familiar e 
preparação da liturgia deste domingo de 
Ramos, partilhamos uma “Meditação do 
Evangelho”, com orações e outros subsídios. 
Descarregue: Http://bit.ly/DomingoRamos_MeditacaoEvangelho 

375 ANOS DE COMEMORAÇÃO 
Comemorou-se no passado dia 25 de Março o 
375º aniversário da coroação de Nossa Senhora 
da Conceição, do Santuário de Vila Viçosa, 
como padroeira de Portugal.  
 

VIA SACRA DO PAPA 
O Papa confiou as reflexões da Via-Sacra de 
Sexta-feira Santa a um grupo de escuteiros da 
Úmbria, região central da Itália, e à paróquia 
romana dos Santos Mártires de Uganda, com 
meditações que vão ser acompanhadas por 
desenhos de crianças da capital italiana.  
A celebração vai ser transmitida pelos canais do 
Vaticano a partir das 21h00 (menos uma em 
Lisboa), a partir do adro da Basílica de São 
Pedro, à imagem do que aconteceu em 2020, 
também por causa da pandemia de Covid-19. 
 

VATICANO: CONTER DESPESAS 
O Papa decidiu cortar salários no vaticano e a 
partir de 1 de abril, a retribuição dos cardeais 
sofre uma redução de 10% e a dos superiores 
de outros departamentos da Santa Sé sofre um 
corte de 8%. Os sacerdotes e religiosos 
funcionários do Vaticano sem responsabili-
dades de direção sofrem uma redução de 3%. 
 

AJUDA À IGREJA QUE SOFRE 
O secretariado português da Ajuda à Igreja que 
Sofre (AIS) lançou uma campanha de sensibili-
zação para a “situação dramática” que se vive 
em África, apelando à generosidade dos seus 
benfeitores. A campanha recorda também 
milhares de pessoas “perseguidas por serem 
cristãs”, pedindo a “oração e a partilha” dos 
portugueses. 
 

QUINTA DOS BERNARDOS 
A comunidade cristã de Quintã dos Bernardos, 
anexa da paróquia de Pinhel, é a benificiária da 
herança deixada em testamento por Maria de 
Fátima Morgado. 
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VIA-SACRA: paróquia e município de Pinhel 
convidam a um “Caminho de Esperança” 

A Paróquia de Pinhel e o Município 
de Pinhel juntaram-se, mais uma 
vez, para assinalar a tradicional Via-
Sacra nas condicionantes que a 
pandemia pelo coronavírus permite. 
Assim, na Sexta-Feira Santa, dia 2 de 
abril, às 21.00h, o Município de 
Pinhel irá partilhar na sua página de 
facebook um vídeo elaborado a 
partir de imagens de arquivo de 
edições anteriores da Via-Sacra, 
com narração e meditação pelo pá- 

roco de Pinhel, Pe. Jorge Castela, sob o mote “Caminho de Esperança”.  
A par desta iniciativa, destaca-se a exposição de fotografias que irá estar patente nas ruas de Pinhel 
e que marca o percurso habitual das estações da Via-Sacra, começando na Igreja de Santo António, 
passando junto à Igreja de S. Luís e concluindo junto às torres do castelo. Para poder fazer este 
“caminho de esperança” terá a possibilidade de utilizar um pequeno livro com as referidas estações 
e um convite á meditação. O livro vai estar disponível na igreja de S. Luís, no centro pastoral e no 
posto de Turismo. 
No dia 4 de abril, o Município de Pinhel irá transmitir em direto na sua página de facebook, a 
Eucaristia do Domingo de Páscoa, que terá início às 12.00h, na Igreja de São Luís, mas podendo 
também ser assistida por aqueles que, fazendo parte de grupos de risco, não podem sair de casa.   
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Cantinho da Catequese (V)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo SNPC. 
 

Porque é que se diz que Jesus é Salvador? 
Se olharmos à nossa volta, vemos bem que nem tudo 
acontece como desejaríamos. Gostaríamos de ser 
felizes e viver em paz, mas apesar de todos os nossos 
esforços, é difícil. Precisaríamos de nos desembaraçar 
do egoísmo, do medo, da injustiça, e, sobretudo, 
temos uma profunda necessidade de ser amados. 
Nós, cristãos, acreditamos que Jesus veio libertar-nos 
do mal e daquilo que nos faz mais medo, a morte. 
Isto não quer dizer que nunca mais se vai sofrer e 
nunca mais se vai morrer. Jesus oferece-nos a 
salvação. Se acreditamos que Ele é Salvador, 
podemos viver os acontecimentos difíceis, os 
sofrimentos, na confiança. Sabemos que, pela sua 
morte e ressurreição, os momentos difíceis e a morte 
são uma passagem. Jesus amou-nos de tal maneira ao 
ponto de morrer. Ele promete-nos acompanhar-nos 
sempre e acolher-nos para uma vida nova e feliz, no 
dia da nossa morte. 
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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 

30 de março              | terça Eucaristia em Mangide: 18h30 

31 de março              | quarta Eucaristia em Q. Bernardos: 18h30 

1 de abril                   | quinta Eucaristia em Pinhel: 21h00 

2 de abril                   | sexta  Adoração da Cruz em Pinhel: 17h00  

3 de abril                   | Sábado 
Vigília Pascal 

Missa da Vigília em Pereiro: 21h00 
Missa da Vigília em Pinhel: 22h30 

4 de abril                   | Domingo 
Páscoa 

Eucaristia solene em Ervedosa: 09h15 
Eucaristia solene em Azevo: 10h30 
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00  
Eucaristia solene em Bogalhal: 15h00 
Celebração solene em Cidadelhe: 09h15 
Celebração solene em Malta: 10h30 
Celebração solene em V. Madeira: 10h45  
 


