
 

   Páscoa 
Sempre pensei que acreditar em Cristo haveria de ser tomar a  
sua voz e o seu gesto, muito mais do que assistir à performance 
de outra pessoa legitimada para o fazer. Todos os 
genuinamente crentes estão mandatados para a intenção de 
Cristo. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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O dia de Páscoa do ano de 2020 terá sido o 
que mais me enterneceu em todo o período 
de pandemia. Estávamos ainda sob o efeito 
assustador inicial, sabíamos quase nada acerca 
do tamanho do inimigo e tínhamos pouca 
disciplina de combate, medíamos o futuro por 
horas, dias, como quem caminha por mato 
denso pejado de feras. São leões, pensava eu 
num pesadelo. Como neblina, o vírus estava 
em toda a parte com as mandíbulas dos leões. 
Metidos em casa, havia pouco que nos 
garantisse o regresso ao encontro e o medo de 
jamais nos normalizarmos existia. Fechados, 
nossas conversas eram modos de despedida. 
Ao telefone, nas redes sociais, o jeito que 
sobrava era o de quem se despedia, nostálgica 
e tragicamente. E, para muitos, sim, foi já o 
fim. 
Lembro-me de acordar e escutar os vizinhos a 
gritarem Aleluia pelas janelas. Foi o dia inteiro 
assim. Por alguma comoção, alguém se 
lembrava de assomar à janela e anunciar a 
ressurreição de Cristo. Na súbita voz, tão 
breve, e pela verticalidade do prédio acima de 
mim, nunca vi o rosto de ninguém. A palavra 
milagrada era em redor, vinha de homens e de 
mulheres, algo furtiva, e fazia o tempo 
respirar. Podia ser como um chuvisco de dois 
segundos que já ninguém testemunhava senão 
pelo fresco deixado sobre as coisas. A palavra 
Aleluia caía fresca sobre as coisas. 
Não podia haver melhor forma de acreditar 
 

 
 

em Cristo e viver a Páscoa. Essa forma que 
independia dos rituais costumeiros e se 
autonomizava na comoção de cada um. Pela 
alegria, pela fé, pela esperança de cada um, a 
Páscoa foi feita e distribuída entre todos. Vi 
uma profunda beleza nisso. Só vi beleza nisso. 
Sempre pensei que acreditar em Cristo haveria 
de ser tomar a sua voz e o seu gesto, muito 
mais do que assistir à performance de outra 
pessoa legitimada para o fazer. Todos os 
genuinamente crentes estão mandatados para 
a intenção de Cristo. Estão mandatados para 
se cuidarem nessa palavra e para cuidarem 
dos outros nessa palavra. A fé é a submissão e 
é a autoridade. 
Este ano chego à Páscoa expectante. O 
sagrado de 2020 foi deitado pelas mãos de 
quem não se conteve. Seria perfeito que as 
tradições se reeducassem para isto: o sagrado 
deve deitar-se das mãos dos crentes. E só isso 
é fundamental. Uma Páscoa liberta pela 
emoção sincera das pessoas. 
Talvez não voltemos a viver aquele instante. 
Talvez nos compita repeti-lo à revelia dos 
demais. Sei que, ao menos um dia, Cristo foi 
anunciado sem paramentos nem troféus 
dourados, foi anunciado sem envelopes nem 
flores arrancadas de seus pés. Ele foi liberto ao 
som, no promontório das bocas, o lugar alto 
da palavra. A melhor Páscoa é a das pessoas 
que a expõem como alegria, sem temor. 
 

Valter Hugo Mãe, Notícias Magazine 05.04.21 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
Na passada sexta-feira, dia 16, o grupo de 
catequistas da paróquia reuniu através da 
plataforma Zoom, para fazer uma avaliação da 
catequese no actual momento e para tomar 
algumas decisões que serão dadas a conhecer 
em breve, tais como a retomada da catequese 
presencial prevista para dia 26 de abril. 
 

CONSELHO ECONÓMICO 
O Conselho Económico da paróquia reuniu no 
passado dia 13 de abril, terça-feira, através da 
plataforma Zoom, para rever algumas obras de 
requalificação e assuntos vários de administra-
ção e gestão de imóveis. 
 

ENTREVISTA AO PÁROCO  
O pároco de Pinhel foi entrevistado pelo jornal 
diocesano A Guarda com motivo do seu 25º ano 
sacerdotal. Na entrevista, responde a pergun-
tas sobre a sua vocação, sobre o futuro da 
Igreja e sobre alguns dos seus gostos pessoais. 
Pode ler no site da paróquia ou AQUI. 
 

BOLETIM PAROQUIAL 
A partir do próximo número, passaremos a 
disponibilizar alguns boletins à saída das 
eucaristias em formato papel. 
 

NOVOS MINISTÉRIOS 
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
publicou uma nota pastoral sobre os 25 anos da 
Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima, 
agradecendo-lhes pelo seu serviço à Igreja e 
apelando à valorização deste ministério. A 
Assembleia da CEP iniciou uma reflexão sobre 
“ministérios laicais numa Igreja ministerial”, 
que vai continuar junto das instâncias 
diocesanas e das comissões episcopais. 
 

DIACONOS PERMANENTES 
A CEP aprovou o documento “O Diácono 
Permanente na Igreja em Portugal”, que foi 
apresentando como “um contributo para a 
formação inicial e permanente” deste primeiro 
grau do Sacramento da Ordem. 

2 OU 3 A 23 A PARTIR DE PINHEL 
Na próxima sexta-feira, dia 23 de abril, haverá 
mais um encontro “2 ou 3 a 23” para os jovens. 
Desta vez a oração será realizada às 21 horas, a 
partir de Pinhel e via Internet, por Zoom 
 

ITINERÁRIO DE INICIAÇÃO 
A Comissão Episcopal da Educação Cristã e 
Doutrina da Fé apresentou na Assembleia da 
CEP o “Itinerário de iniciação à vida cristã com 
as famílias, com as crianças e com os adolescen-
tes”, uma proposta catequética que dá relevo à 
família, “enquanto Igreja doméstica”, e que 
pretende ser “inspiração para a (re)organização 
dos materiais de apoio à catequese e para a 
formação de catequistas”. 
 

CEP PUBLICAÇÕES 
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
publicou as “reflexões e mensagens em tempo 
de pandemia”, uma obra que reúne, em mais 
de cem páginas, dez documentos dos bispos 
católicos relativos aos desafios levantados pela 
Covid-19, incluindo as reflexões “Recomeçar e 
reconstruir e “Desafios pastorais da pandemia 
à Igreja em Portugal”. 
 

CARTA ECUMÉNICA 
As conferências dos episcopados católicos e 
Igrejas cristãs da Europa vão assinalar a 22 de 
abril o 20º aniversário da ‘Charta Oecumenica’, 
um documento orientador para a cooperação 
ecuménica no continente. 
 

RELIGIOSOS SEQUESTRADOS 
Cinco sacerdotes e duas religiosas foram se-
questrados por um “grupo criminoso” no Haiti, 
que pediu um resgate de um milhão de dólares. 
 

FALECIMENTO 
Faleceu dia 6 de Abril de 2021 a Irmã Dália do 
Espírito Santo Medeiros, da Liga dos Servos de 
Jesus, que dedicou a vida ao Outeiro de São 
Miguel, no serviço humilde da cozinha. Era 

natural da Ilha de São Miguel, nos Açores. 
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58º Semana das vocações  
num ano dedicado a S. José 

A Igreja Católica em Portugal vai celebrar de 18 a 25 de abril a 58ª 
Semana de oração pelas Vocações, procurando dar nova centralidade a 
um tema “esquecido” nas comunidades católicas. A realização desta 
semana deve servir também para despertar a consciência de todos para 
a problemática da vocação, dado que, por vezes fica a impressão de que 
é um tema esquecido ou secundarizado”, escreve D. António Augusto 
Azevedo, presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios 
(CEVM), na sua mensagem para esta celebração. 
O 58.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações celebra-se a 25 de abril, 
quarto domingo de Páscoa, com o tema ‘São José: o sonho da vocação’, 
no ano especial que o Papa lhe decidiu dedicar, por ocasião do 150.º 
aniversário da sua declaração como padroeiro da Igreja universal. 

Pode ler aqui a mensagem do Papa para esta ocasião: http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/vocations/documents/papa-

francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 
 

Bispos preocupados com IPSS  
e “paróquias insolventes” 

Os bispos portugueses, que estivera reunidos em Assembleia 
Plenária entre os 12 a 15 de abril, admitem que há já paróquias 
“insolventes do ponto de vista da sua administração local”. Ao 
mesmo tempo, estão apreensivos com a sustentabilidade de 
muitas IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), 
considerando que muitas delas devem contar “com o apoio 
logístico e financeiro do Ministério da Saúde”, além do do 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

Neste último caso, a preocupação dos bispos tem a ver sobretudo com os lares de idosos, explicou 
o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). No final da assembleia plenária, que 
decorreu desde segunda-feira, 12, em Fátima, o também bispo de Setúbal, José Ornelas, disse que 
aqueles equipamentos sociais “estão a tornar-se, praticamente, casas de cuidados paliativos 

 

Bento XVI fez 94 anos de idade 
Bento XVI completou, no passado dia 16 de abril, 94 anos de 
idade. Desde que anunciou sua renúncia ao trono de Pedro em 
11 de fevereiro de 2013, o Papa Emérito, depois de um breve 
período em Castelgandolfo, vive agora no Mosteiro Mater 
Ecclesiae, nos jardins vaticanos cuidado por algumas Memores 
Domini, consagradas do movimento Comunhão e Libertação. 
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Cantinho da Catequese (VIII)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo SNPC. 
 

Como se fazem as hóstias? 
As hóstias são simplesmente pão. Mas não têm 
verdadeiramente o gosto do pão a que estás 
habituado. Como as baguetes do padeiro, são 
feitas com farinha e água. Mas o padeiro junta 
um ingrediente: o fermento, que faz crescer a 
massa e oferece um miolo mole. As hóstias são 
feitas sem fermento, e é por isso que são 
planas. 
Na Bíblia, os hebreus utilizaram esta receita 
quando Deus os libertou do Egito. Nessa noite, 
levaram consigo o mínimo, e fizeram pão sem 
fermento, totalmente plano. Todos os anos, os 
judeus lembram-se desse dia e comem uma 
refeição com pão sem fermento. É a Páscoa. 
Na missa, o padre volta a dizer as palavras que 
Jesus disse na sua última refeição com os seus 
apóstolos. E o pão que Ele abençoou, ao dizer 
«este é o meu Corpo», era pão sem fermento. 
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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 

21 de abril                 | quarta Eucaristia em Juízo: 19h00 

22 de abril                 | quinta Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

23 de abril                 | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

24 de abril                 | Sábado 
IV Páscoa 

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

25 de abril                | Domingo 
IV Páscoa 

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


