
 

Rezar a tua Páscoa 
 
 
 
 
 
 

 

Ensina-nos, Senhor, a atravessar de olhos abertos a 
Tua Páscoa, vivendo-a como história atual que 
completamente nos envolve, 
 

Ensina-nos, Senhor, a aceitar o convite para a 
última ceia e a testemunhar que também hoje a nós 
Te entregas por amor, 
 

Ensina-nos, Senhor, a assistir à Tua prisão 
reconhecendo que tantas vezes Te beijamos no 
beijo de Judas e Te negamos em cada uma das 
negações de Pedro, 
 

Ensina-nos, Senhor, a acompanhar-Te no 
desamparado caminho da cruz e a fazê-lo com a 
compaixão de Verónica e a comovente 
disponibilidade do Cireneu, 
 

Ensina-nos, Senhor, a permanecer como Maria 
junto a cruz e a aceitá-la, precisamente ali, como 
nossa Mãe, 
 

Ensina-nos, Senhor, a reclamar o Teu corpo como o 
fez Nicodemos e a buscar um sepulcro novo no 
jardim, 
 

Ensina-nos, Senhor, a seguir Maria Madalena ao 
sepulcro de manhã cedo levando perfumes e 
lágrimas para honrar a Tua morte e a sermos como 
ela surpreendidos pela irrupção da Tua Vida, 
 

Ensina-nos, Senhor, a correr ao lado dos apóstolos 
Pedro e João e a compreender que hoje se 
acreditarmos também nós poderemos ver. 
 

Tolentino Mendonça, 30.03.21 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“Há ́uma vida nova que Deus é 
capaz de recomeçar em nós. 
Deus até pode construir uma obra 
de arte a partir dos escombros do 
nosso coração; a partir mesmo dos 
pedaços arruinados da nossa 
humanidade, Deus prepara uma 
história nova. Ele sempre nos 
precede: na cruz do sofrimento, da 
desolação e da morte, bem como 
na glória duma vida que ressurge, 
duma história que muda, duma 
esperança que renasce. 
E, nestes meses sombrios de 
pandemia, ouçamos o Senhor 
ressuscitado que nos convida a 
recomeçar, a nunca perder a 
esperança. Deus não pode ser 
arrumado entre as recordações da 
infância, mas está vivo, sempre 
surpreende. Ressuscitado, nunca 
deixa de nos surpreender. 
Jesus não é um personagem 
ultrapassado. Ele está vivo, aqui e 
agora. Caminha contigo todos os 
dias, na situação que estás a viver, 
na provação que estás a atravessar, 
nos sonhos que trazes dentro de ti. 
Abre novos caminhos onde te 
parece que não existem, impele-te 
a ir contracorrente relativamente a 
nostalgias e ao 'já visto'. Mesmo 
que tudo te pareça perdido, abre-te 
maravilhado à sua novidade: 
surpreender-te-á.  
 

Vigília Pascal, 03.04.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CEP EM ASSEMBLEIA 
A Conferência Episcopal Portuguesa vai reunir-
se de 12 a 15 de abril para a sua 200.ª 
Assembleia Plenária. Os trabalhos, que  contam 
com participação presencial e por via digital, 
irão debruçar-se numa reflexão sobre “a 
situação de pandemia e possíveis novas 
orientações”. Mas a CEP vai também estudar a 
implementação do documento do Papa que 
permite instituição de mulheres no ministério 
de acólito e leitor e sobre a criação de “novos 
ministérios” na Igreja Católica. A missão dos 
diáconos, os  25 anos da Peregrinação Nacional 
dos Acólitos e a Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023 são outros temas em agenda. 
 

PAPA DOOU 350 MIL 

O Papa Francisco doou ao Iraque 350 mil 
dólares que vão ser usados em iniciativas de 
apoio às famílias mais afetadas pelas conse-
quências dos conflitos, da crise económica e da 
pandemia. O patriarca da Igreja Caldeia 
explicou que esse dinheiro já distribuíram “12 
mil cabazes de compras” por todo o país, para 
ajudar “famílias cristãs, muçulmanas” e de 
“todas as comunidades de fé no Iraque”. 
 

DESAFIO DO PAPA 
O Papa Francisco desafiou o Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional (FMI) a 
encontrar formas de financiar solidariamente a 
distribuição das vacinas contra a Covid-19, 
ajudando as populações mais pobres. 
 

PREPARAÇÃO JMJ 
O Governo português aprovou uma resolução 
com medidas preparatórias para a JMJ 2023, 
criando um grupo de projeto que irá assegurar 
o acompanhamento, em termos operacionais, 
dos trabalhos de preparação e organização que 
inclui “a desocupação das parcelas necessárias 
à sua realização e estabelecido um calendário 
gradual para a relocalização definitiva do 
Complexo Logístico rodoferroviário da 
Bobadela” 

TERÇO JMJ 
A organização da 
JMJ divulgou o Terço 
JMJ Lisboa 2023, 
feito em Fátima e 
apresentado em três 
versões, em madeira 

e materiais reciclados. “Num país marcada-
mente de tradição mariana como Portugal, o 
terço não poderia deixar de ser um dos 
elementos identificadores da JMJ, a par do 
logotipo e hino oficiais”, afirma D. Américo 
Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e Presidente da 
Fundação JMJ Lisboa 2023, citado pela página 
da internet da jornada. 
 

DOMINGO DA MISERICÓRDIA 
O Papa preside este domingo à festa da Divina 
Misericórdia, à Igreja do Espírito Santo em 
Sassia, junto ao Vaticano, com uma Missa para 
a qual foram convidados presos, enfermeiros e 
refugiados. A Missa vai ter transmissão 
televisiva e online, com interpretação em língua 
gestual, incluindo a recitação da oração 
mariana do Regina Caeli. 
 

HANS KUNG 
O teólogo suíço Hans Küng, que participou no 
Concílio Vaticano II (1962-1965), faleceu a 
passada terça-feira, 6 de abril, aos 93 anos de 
idade na sua casa em Tubinga, Alemanha. Foi 
um dos maiores e mais completos teólogos 
cristãos das últimas seis décadas, com obras 
traduzidas em mais de 20 línguas, algumas das 
quais chegaram a ser mesmo best sellers.  
 

FALECIMENTO 
O padre Adriano Martins da Mata faleceu no 
passado dia 6 de abriul, aos 46 anos, vítima da 
Covid-19, informou a Diocese de Beja, onde era 
pároco de Sabóia e de Santa Clara-a-Velha, São 
Martinho das Amoreiras. Natural do Brasil, fora 
ordenado na Diocese de Beja no dia 8 de 
dezembro de 2015 e é actualmente o padre 
mais novo falecido vítima do novo coronavírus. 
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Número de católicos aumenta,  
mas na europa diminui 

Os novos dados estatísticos sobre a Igreja Católica, divulgados 
pelo Vaticano, mostram que em 2019 o número de católicos 
aumentou 1,12% face ao ano anterior. O crescimento vem na 
sequência do que se tinha verificado entre 2013 e 2018, 
quinquénio em que se registou um aumento de 6% no número 
de católicos em todo o mundo: o número de batizados passou 
de 1,25 mil milhões para 1,33 mil milhões de pessoas. 

O total de batizados registado pelo ‘Annuarium Statisticum Ecclesiae’ chegava, em 2019, a 1,34 mil 
milhões, um aumento de 16 milhões de pessoas face a 2018; a percentagem de católicos face ao 
total da população mundial mantém-se nos 17,7%. 
Em África, registou-se um aumento de 3,4% do número de católicos na África, situação que se 
verifica também nos continentes asiático e americano (1,3% e 0,84% respetivamente), bem como 
na Oceânia (1,1%); na Europa, constata-se uma “ligeira diminuição do número de católicos”, 
informa a Santa Sé. 
O número de sacerdotes, quer diocesanos como religiosos, manteve-se estável nos 414 mil, com 
aumentos na África e Ásia (3,45% e 2,91%, respetivamente) e quebras na Europa e América (1,5% 
e 0,5%). Já o total de diáconos permanentes aumentou 1,5% em 2019, face ao ano anterior, 
superando os 48 mil. 
A Santa Sé assinala a “clara diminuição” do número de religiosas, que em 2019 caiu em 1,8% face 
a 2018, situando-se agora num total de 630 mil; o total de seminaristas também desceu, em 1,6%, 
registando-se 114 mil candidatos ao sacerdócio. 
O continente com maior número de seminaristas foi a Ásia, com 33 821; seguem-se a África, com 
32 721; a América, com 30 664; a Europa, com 15 888; e a Oceânia, com 964 seminaristas. 
 

COVID: dois terços das famílias  
viram a situação económica piorar  

Em ano de pandemia, Portugal viu crescer as desigualdades 
sociais, sendo que dois terços dizem sentir dificuldades em 
enfrentar os custos do dia-a-dia, de acordo com dados 
do Barómetro Deco/Proteste. 
Mais de um quarto dos 4000 agregados familiares inquiridos 
declararam ter tido perdas de rendimento igual ou superior a 
25 por cento, em 2020. 

Em termos nacionais, 63% afirmaram ter dificuldades financeiras para assegurar as despesas 
correntes e 6% estão mesmo numa situação crítica. Só 31% revelaram conseguir pagar as contas.  
As situações ou factores que mais relação direta apresentam com as dificuldades são o emprego, a 
inactividade e a redução salarial. Por sua vez, as despesas mais difíceis de suportar foram, por 
ordem decrescente, as relacionadas com o carro, os tratamentos dentários, as férias de verão, a 
manutenção da habitação e os óculos e aparelhos auditivos. 
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Cantinho da Catequese (VI)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo SNPC. 
 

Porque é que Deus é invisível? 
Se pudéssemos ver Deus, como o imaginarias? Como 
um homem velho com uma longa barba? Estaria Ele 
no cimo de uma montanha ou sentado nas nuvens? É 
difícil representá-lo. Sabes porque é que ninguém viu 
Deus? Criador do mundo, ele ultrapassa a nossa 
condição humana. Contrariamente a nós, não está 
limitado pelo espaço nem pelo tempo. É uma 
«presença de imensidão». 
Dado que Deus está em todo o lado, não está "em 
nenhum lado" fixo. E Jesus? Ele aceitou tornar-se 
visível, dirás tu. Tens razão. Ele é a imagem do Deus 
invisível, o rosto humano que Deus permitiu tomar 
para que, através do seu Filho, possamos 
compreender a sua presença e o seu amor por nós. 
Por isso, olhemos para Jesus, porque Ele nos mostra 
Deus. 
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Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, telef: 271 413 785 / 967 390 389 | 
email: paroquiapinhel@gmail.com | www.paroquiadepinhel.com | https://www.facebook.com/paroquiadepinhel/ 

“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 

13 de abril                 | terça Eucaristia em Gamelas: 19h00 

14 de abril                 | quarta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

15 de abril                 | quinta 
Eucaristia em Cidadelhe: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

16 de abril                 | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

17 de abril                 | Sábado 
III Páscoa 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Ervedosa: 19h15 

18 de abril                | Domingo 
III Páscoa 

Eucaristia dominical em Malta: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Celebração dominical em Cidadelhe: 09h15 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
Celebração dominical em Bogalhal: 10h30  
 

Jerusalém 
Em Jerusalém Como se faz omelete de 
chocolate? 
– Com ovos de Páscoa! 
 
 


