
 

Três perguntas e muitas mais 
Num dia destes, numa 

homilia destas, a pensar 

numa sondagem que li 

algures, sobre coisas 

destas como a 

ressurreição, fiz três  

perguntas. Primeiro perguntei se acreditavam em Deus, e 

quase toda a gente, senão mesmo toda, levantou o braço 

cheio de certezas. Claro que supostamente quem está na 

missa acredita em Deus, mas nunca se sabe, dadas as 

tradições que temos coladas a nós. Baixados os braços, 

perguntei-lhes se acreditavam na Ressurreição de Jesus. E 

o mesmo número de pessoas, ou quase o mesmo, 

levantaram o braço com algumas incertezas, pois o ânimo 

da resposta pareceu, aos meus olhos, menor. Além disso, 

baixaram os braços muito depressa, como se fosse 

melhor assim. Fiz então a terceira e última pergunta, que 

era se acreditavam na nossa ressurreição. E o levantar de 

braços tornou-se lento. Medido ou incerto. Como se os 

braços não tivessem forças para se levantar sozinhos, 

seguros. O número de braços levantado também 

diminuíra. Quis convencer-me que foram os meus olhos 

que viram desta maneira. Porém, uns dias mais tarde, 

alguém me confirmou com os seus olhos. Senhor padre, 

levantei o braço nas duas primeiras e na última não. 

Outra pessoa, inclusive, disse que não levantara em 

nenhuma, pois eu levantara-lhe mais questões que 

aquelas que fizera. O assunto chegou aos cafés. Quero 

crer que os meus paroquianos ficaram a pensar, tanto 

quanto eu. Porque a Ressurreição é a razão principal da 

nossa fé que dá sentido à nossa Vida. E isso deve fazer 

pensar. Mas o que mais me intrigou foi a quarta 

pergunta, que só fiz a mim mesmo, e que se relacionava 

com aqueles que tinham levantado o braço na segunda 

pergunta e na terceira não o tinham feito. Porque havia 

de Jesus ter ressuscitado? E a esta pergunta respondi com 

outra. Apenas para mostrar o Seu poder? 
 

Jorge Castela, pároco 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 9 2  |  d o m i n g o  d e  P á s c o a  |  4  d e  a b r i l  d e  2 0 2 1  

 

Papa Francisco: 
“Queridos irmãos e 

irmãs, também neste 

ano viveremos as 

celebrações da Páscoa 

no contexto 

da pandemia . Em 

muitas situações de 

sofrimento, 

especialmente quando 

pessoas, famílias e 

populações já provadas 

pela pobreza, 

calamidade ou conflito 

as sofrem, a Cruz de 

Cristo é como um farol 

que indica o porto para 

os navios que ainda 

estão no mar 

tempestuoso. A Cruz de 

Cristo é o sinal de 

esperança que não 

decepciona; e nos diz 

que nem uma lágrima, 

nem mesmo um gemido 

se perde no plano de 

salvação de Deus 

Pedimos ao Senhor que 

nos dê a graça de servi-

lo e reconhecê-lo e não 

permitir que sejamos 

pagos para esquecê-lo.  
 
 

Audiência geral, 31.03.2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

LAUSPERENE EM PINHEL 
No dia 11 de abril era normal que na paróquia 

de Pinhel se fizesse um dia de adoração ao 

Santíssimo. Diante das circunstâncias, em vez 

de um dia, no próximo domingo, faremos uma 

hora de adoração na Igreja de S. Luís, entre as 

17h e as 18h. 
 

ATENTADO EM CATEDRAL 
Dois bombistas suicidas que se aproximaram da 

Catedral do Sagrado Coração de Jesus, em 

Makassar (Indonésia) morreram quando 

tentaram concretizar um atentado, depois de 

frustrado o seu intento de entrar na catedral, 

onde decorria a missa de Domingo de Ramos. 

Nos últimos anos tem aumentado a violência 

contra os cristãos na Indonésia, o maior país 

muçulmano do mundo. O Papa pediu orações 

“por todas as vítimas da violência, em 

particular pelas do atentado” na Indonésia 
 

PROJECTO QUADRAGÉSIMA 
O projeto “Quadragésima” das beiras lançou 

um site onde é possível aceder aos cânticos, 

rituais e costumes do sagrado nas beiras, às 

criações artísticas, aos itinerários pelos lugares 

da fé na região: www.quadragesima.pt 

LIVRO DA VIA-SACRA 
O padre Francisco Barbeira escreveu um livro 

«Via Sacra – Caminho de Jesus com o povo», 

com a chancela da “Veritas”, para ajudar os 

cristãos a viverem as celebrações da Quaresma 

e Semana Santa. As ilustrações fazem parte do 

espólio de pintura religiosa, da paróquia de 

Vale de Estrela, da autoria de Evelina Coelho. 
 

TERTÚLIA SOBRE O FUTURO 
A comissão diocesana da cultura da diocese de 

Aveiro promove uma tertúlia aberta sobre 

‘Igreja e (pós-)pandemia: como sairemos 

‘disto’? Contará com a participação de 

convidados de vários âmbitos da sociedade 

(saúde, educação, empresas, ensino superior, 

comunicação social, solidariedade…) pretende 

identificar os maiores desafios que a pandemia 

coloca à sociedade, em geral, e à Igreja e ao agir 

cristão. O encontro decorrerá online, dia 7 de 

abril às 21.30h, em: 
https://zoom.us/j/98024086119?pwd=ajM3bFZ0OXFqSjIrU2NoZW9jbFJZZz09 

 

CAMINHO NEOCATECUMENAL 
O fundador do “Caminho Neocatecumenal”, 

Kiko Argüello, foi internado num hospital de 

Madrid com pneumonia e febres altas por 

causa do novo coronavírus. 

 

Informações e notícias        Página 2 

Morte e fome severa em Cabo Delgado 
Há crianças a serem assassinadas na província de Cabo Delgado, no 

Norte de Moçambique, que é palco de um conflito armado há mais de 

três anos, diz a organização não-governamental Save the Children. 

“Elsa”, de 28 anos, viu o filho, “Filipe”, de 12, a ser decapitado enquanto 

ela e os seus outros três filhos se escondiam depois de um  

ataque à aldeia onde vivia. “Tentámos fugir para a floresta, mas eles tiraram-me o meu filho mais 

velho e decapitaram-no. Não podíamos fazer nada porque senão também seríamos mortos”, disse 

a mulher à organização. Os conflitos armados na região de Cabo Delgado, no Norte de 

Moçambique, provocaram mais de 700 mil deslocados e de duas mil mortes e estão na origem de 

uma crise humanitária que se vem agravando desde 2017. A irmã Mónica da Rocha, das Irmãs 

Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima (IRNSF), afirma que Cabo Delgado parece “um cenário 

de um filme de terror” e alerta para as necessidades das pessoas que se refugiam em Lichinga, a 

454 quilómetros. Mais de 30 organizações da sociedade portuguesa e da Igreja Católica lançaram 

um apelo ao “Governo Português, à União Europeia e às Nações Unidas” para que mobilizem 

esforços para enviar “com urgência ajuda humanitária para a região de Cabo Delgado”.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2020: Morremos mais e nascemos menos  
Dados do Instituto Nacional de Estatística dão conta de que, em 

2020, houve menos 2,6% nascimentos e mais 10,2% óbitos do 

que em 2019, o que fez com que o saldo natural do país (a 

diferença entre o número de nados-vivos e de óbitos) 

continuasse negativo, pelo 12.º ano consecutivo, e em valores 

superiores aos anteriores.  

Segundo o INE, em 2020 houve 84.558 nados-vivos registados no país e 123.467 óbitos. A 

responsabilidade, ainda que não exclusiva, é, sobretudo, da pandemia, como reconhece o INE 

numa curta avaliação: “No contexto da pandemia de covid-19, o aumento do número de óbitos, 

assim como o decréscimo do número de nados-vivos, determinaram um forte agravamento do 

saldo natural (-38.856) que em 2019, era de -25.214. O mês mais mortífero foi Dezembro (12.951 

óbito), com Novembro a registar o 3.º valor mais elevado, ao registar 11.454 óbitos.  

O mesmo estudo mostra que no ano passado se realizaram 18.889 casamentos, o número mais 

baixo de sempre, atingindo até a marca histórica de ser o mais baixo em 134 anos, já que a série 

longa do INE contém dados a partir de 1886. . Até agora, o último ano da troika e o fim da primeira 

guerra mundial eram os anos com menor número de casamentos. 
 

Bispo assinalou jubileu sacerdotal  
do pároco de Pinhel 

A missa crismal desta quinta-feira santa, na Sé Catedral da 

Guarda, foi ocasião para, além da bênção dos óleos sagrados e 

da renovação das promessas sacerdotais, assinalar os padres 

que este ano cumprem um ano jubilar do seu sacerdócio.  

Na homilia de D. Manuel Felício, que pode ler em 

https://diocesedaguarda.pt/listas/item/282-quinta-feira-

santa-missa-crismal-2021, deu graças a Deus pelo dom dos sete 

sacerdotes diocesanos que cumprem 70, 60, 50 ou 25 anos de  

sacerdócio, entre os quais o pároco de Pinhel, o Pe Jorge Manuel Pinheiro Castela, de quem o sr 

bispo referiu: “O Rev.do Padre Jorge Manuel Pinheiro Castela fez a primeira experiência de 

exercício do Ministério Sacerdotal em Celorico da Beira. Vieram depois os 5 anos de formador no 

Seminário Menor do Fundão, a seguir a responsabilidade de Pároco em Santa Marinha e 

adjacentes, até chegar ao mundo pastoral de Pinhel, que durante mais de um século foi Diocese. O 

serviço da evangelização da Juventude, com as novas linguagens e iniciativas marcantes, de que a 

Banda Jota é um dos expoentes, estão na nossa memória. Acrescentamos-lhes a nova 

responsabilidade de coordenar a Pastoral Diocesana e a liderança no processo de reorganização da 

Diocese e bem assim a formação académica universitária que lhes dá suporte.” 
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Nem penses 

nisso! 
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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/ 

 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

8 de abril                   | quinta Eucaristia em Vieiro: 19h00 

9 de abril                   | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

10 de abril                 | Sábado 
II Páscoa 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Azevo: 19h15 

11 de abril                | Domingo 
II Páscoa 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 

Eucaristia dominical em Malta: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  

Celebração dominical em Ervedosa: 09h15 

Celebração dominical em Pereiro: 10h30 

Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

Celebração dominical em Bogalhal: 12h00  

 

O coelho de Páscoa  

…entra numa mercearia e pergunta: Tem ovos 

em conserva? Não, não temos – diz o 

empregado.  

Então, o Coelho da Páscoa sai e volta no dia 

seguinte, voltando a perguntar: Tem ovos em 

conserva? O empregado, irritado, responde: 

Não, não temos, e se voltar a perguntar 

penduro-o na parede! 

O Coelho da Páscoa sai e volta no dia seguinte. 

Pergunta: Tem pregos? E o empregado, furioso: 

Não, não temos! Então, o coelho da Páscoa 

pergunta: Nesse caso, tem ovos em conserva?  

 


