
 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
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  
lhe é dedicado por ocasião do 150.º aniversário da  
sua declaração como padroeiro da Igreja universal.  
Na mensagem para este dia, o Papa apresenta a  
figura de São José como modelo de paternidade e  
fidelidade a Deus. O Papa Francisco fala na neces- 
sidade de “moldar corações de pais, corações de  
mães”. Disto mesmo têm necessidade o sacer- 
dócio e a vida consagrada, particularmente nos dias de hoje, 
nestes tempos marcados por fragilidades e tribulações devidas 
também à pandemia que tem suscitado incertezas e medos sobre 
o futuro e o próprio sentido da vida”. O Papa, que tem 
manifestado em diversas ocasiões a sua devoção a São José, 
sublinha que ele “não era famoso, nem se fazia notar”, mas, 
através da sua vida normal, “realizou algo de extraordinário aos 
olhos de Deus”. A mensagem destaca que, nesta fidelidade a Deus, 
São José “confiou plenamente” e deixou de lado os seus próprios 
planos. “É o amor que dá sentido à vida, porque revela o seu 
mistério. Pois só se tem a vida que se dá, só se possui de verdade a 
vida que se doa plenamente”, escreve. O Papa apresenta São José 
como “ícone exemplar” do acolhimento dos projectos de Deus, 
que se manifesta “com mansidão” em vez de se revelar de “forma 
espectacular”.“Não há fé sem risco. Só abandonando-se 
confiadamente à graça, deixando de lado os próprios programas e 
comodidades, é que se diz verdadeiramente ‘sim’ a Deus”, aponta. 
O Papa Francisco reza para que São José ajude todos, sobretudo os 
jovens em discernimento, a “realizar os sonhos que Deus tem para 
cada um”, numa atitude de serviço e dedicação ao outro. “Pode 
dizer-se que foi a mão estendida do Pai Celeste para o seu Filho na 
terra. Assim não pode deixar de ser modelo para todas as 
vocações, que a isto mesmo são chamadas: ser as mãos operosas 
do Pai em prol dos seus filhos e filhas”, indica. A mensagem 
sublinha que a fidelidade a Deus é, para os cristãos, o “segredo da 
alegria”. “É a alegria que vos desejo a vós, irmãos e irmãs que 
generosamente fizestes de Deus o sonho da vida, para O servir nos 
irmãos e irmãs que vos estão confiados, através duma fidelidade 
que em si mesma já é testemunho, numa época marcada por 
escolhas passageiras e emoções que desaparecem sem gerar a 
alegria”, assinala o Papa Francisco. 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
A primeira prece humana é 
sempre uma recitação 
vocal. Os lábios sempre se 
movem primeiro. Embora 
todos saibamos que orar não 
significa repetir palavras, a 
oração vocal é a mais segura 
e sempre é possível praticá-
la. Os sentimentos, por mais 
nobres que sejam, são 
sempre incertos: vêm e vão, 
abandonam-nos e 
voltam. Além disso, até as 
graças da oração são 
imprevisíveis: em alguns 
momentos os consolos 
abundam, mas nos dias mais 
sombrios parecem evaporar-
se completamente. A oração 
do coração é misteriosa e às 
vezes oculta. A oração dos 
lábios, aquela que é 
sussurrada ou recitada em 
coro, está sempre disponível, 
e necessária como o trabalho 
manual. O Catecismo afirma: 
«A oração vocal é um 
componente indispensável 
da vida cristã. Aos discípulos, 
atraído pela oração 
silenciosa do Mestre, ele 
ensina uma oração vocal: o 
Pai Nosso ”( n.2701 ).  
“Ensina-nos a rezar”, os 
discípulos pedem a Jesus, e 
Jesus ensina uma oração 
vocal: o Pai Nosso. E nessa 
oração está tudo. 
 

Audiência Geral, 21.04.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

MÊS DE MAIO 
Este ano, apesar das contingências e dado que 
as circunstâncias do momento o permitem, 
iremos proporcionar a oração do terço, em 
comunidade, na igreja de S. Luís, todos os dias 
do mês de maio às 21h, excepto aos domingos. 
O domingo será o dia da desinfecção maior da 
igreja, pelo que se convida a comunidade a 
privilegiar a oração do terço em família nesse 
dia. A paróquia convida também os diversos 
bairros, tal como já se fez no ano passado, a 
encontrarem-se para rezar o terço, evitando 
assim a multiplicação de participantes na igreja 
de S. Luís. No próximo boletim paroquial serão 
dados a conhecer os responsáveis diários.  
 

NOSSA SENHORA DO MORAL 
No próximo dia 2 de maio, na comunidade 
cristã da Malta, iremos celebrar uma eucaristia 
mais solene, pelas 15h, em honra de Nossa 
Senhora do Moral, para assinalar a ocasião em 
que se celebraria com mais intensidade a festa 
religiosa em sua honra. 
 

DIA DA MÃE  
No próximo domingo, dia 2 de maio, 
celebraremos o Dia da Mãe. É uma data 
comemorativa que se celebra no primeiro 
domingo do mês de maio. Em Portugal, chegou 
a ser celebrado a 8 de dezembro, mas passou a 
ser celebrado no 1.º domingo de maio, em 
homenagem à Virgem Maria, mãe de Cristo, 
que se celebra durante o mês de maio. 
 

MARATONA DE ORAÇÃO 
O Papa Francisco vai lançar em maio uma 
“maratona” de oração pelo fim da pandemia, 
anunciou o Conselho Pontifício para a 
Promoção da Nova Evangelização (Santa Sé): 
“Por vivo desejo do Santo Padre, o mês de maio 
será dedicado a uma maratona de oração com 
o tema ‘A oração a Deus subiu incessantemente 
de toda a Igreja (At 12,5)’. A iniciativa vai 
envolver de maneira especial todos os 
santuários do mundo. 

CONSELHO PRESBITERAL 
O Conselho Presbiteral, do qual faz parte o 
nosso pároco, foi convocado pelo senhor bispo 
para uma reunião na tarde do próximo dia 30 
de abril no Seminário da Guarda. Na ordem dos 
trabalhos está a eleição do secretariado 
permanente e a pandemia. 
 

TRADUÇÕES DA BÍBLIA 

A pandemia foi fecunda para as traduções da 
Bíblia em novos idiomas, ainda que uma 
tradução seja um trabalho longo e aturado. 
Segundo a publicação Evangelicals.info, ao 
iniciar-se o corrente ano, chegava a 704 o 
número de línguas em que estava disponível o 
livro sagrado de cristãos e judeus: mais 66 do 
que um ano antes. 
 

LIBERDADE DE IMPRENSA 
Portugal integra o clube exclusivo dos 12 países 
em que, de acordo com o relatório anual da 
organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) 
sobre a liberdade de Imprensa no mundo, o 
jornalismo se pode exercer em condições 
ótimas ou muito satisfatórias. O estudo 
divulgado no dia 20 de abril, revela, porém, 
uma forte deterioração das condições de 
acesso à informação e de cobertura da 
atualidade por parte dos jornalistas na maioria 
dos 180 países analisados. 
 

BIBLIA MOOV CONCURSO 
Bíblia Moov é um concurso vídeo onde pode, 
com um grupo de amigos, explorar os 
recursos audiovisual e multimédia, e as mais 
variadas formas de expressão: teatro, mímica, 
dança, música, poesia, conto, banda 
desenhada, animação, fotografia, pintura, etc., 
para fazer um vídeo que retrate a leitura e a 
interpretação de um texto bíblico proposto: as 
viagens de Paulo. O tema dos trabalhos é livre, 
mas sempre baseado numa passagem bíblica à 
escolha. A data limite de entrega é o dia 26 de 
maio de 2021, até às 14h00. Mais informações 
em https://www.bibliamoov.pt/pt/concurso/ 
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Retomada das sessões presenciais de catequese 
a partir de dia 25 de abril  

Na passada sexta-feira, dia 16, o grupo de catequistas da paróquia 
reuniu através da plataforma Zoom, e após análise das circunstâncias 
relacionadas com a pandemia, decidiu retomar as sessões de catequese 
presenciais a partir do dia 25 de abril, este domingo. Retomam-se, 
assim, os horários habituais desde o início do ano nas condições e 
normas apresentadas na ocasião e que pode recordar no site da 
paróquia, em paroquiadepinhel.com. 
Sempre que possível, dar-se-á preferência a sessões ao ar livre, de 
acordo com indicações dos catequistas respectivos. 

Não obstante, alguns grupos de catequese que têm prosseguido bem o itinerário catequético 
através de plataformas digitais, irão continuar a usar estas plataformas. 
Sobre as festas da catequese, especialmente os sacramentos da Confirmação e da Eucaristia, o 
grupo decidiu ponderar assim que for oportuno. 
 

JMJ LISBOA: bispos querem que seja encontro 
para todos e abrem a possibilidade de se adiar 

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
afirmou no passado dia 15, por ocasião da Assembleia Plenária 
dos bispos que decorreu de 12 a 15 de abril, que a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), a realizar em Lisboa, em 2023, 
deve estar aberta a todos os jovens, independentemente da 
religião. Citando o exemplo de judeus e muçulmanos, 
acrescentou que a JMJ é uma organização da Igreja Católica por 
iniciativa do Papa, para todos os jovens. “Quereríamos muito  

que não fossem apenas jovens católicos”, pois só desse modo a Igreja terá “alguma coisa para 
trazer e levar aos jovens de todo o mundo”.O bispo Ornelas também admitiu a eventualidade de 
num novo adiamento da JMJ – a iniciativa estava prevista para 2022, mas a pandemia obrigou a 
atrasar um ano. “Não podemos excluir nada”, admitiu. O essencial é garantir que nessa altura já 
haja condições para viajar e estar juntos em segurança. 
 

Diocese institui novo Acólito 
O jovem seminarista Fábio Pontífice, natural de Casal da Serra, 
Tortosendo, tendo terminado o mestrado integrado em Teologia, no 
polo de Braga da Faculdade de Teologia da Universidade Católica 
Portuguesa, é instituído Acólito este domingo, 25 de Abril, domingo do 
Bom Pastor, na paróquia de Seia. A instituição de Acólito é o passo que 
antecede a ordenação de Diácono, que por sua vez antecede a 
ordenação de Sacerdote. Quando for ordenado estará ao serviço desta 
Diocese. 
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Cantinho da Catequese (IX)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo SNPC. 
 

Eu acredito em Deus, mas os meus pais... 
Não és o único. Outras crianças têm no coração o 
desejo de conhecer Deus. Quando numa família 
se é o único a acreditar, o importante é poder 
viver a sua fé com outros cristãos. Podes pedir a 
colegas da escola (com a permissão dos teus pais, 
claro) para os acompanhar uma vez à catequese. 
Lá encontrarás pessoas mais crescidas com quem 
falar da tua fé. Depois, se te inscrever na 
catequese, os teus pais serão convidados a 
participar em celebrações na igreja. 
Quem sabe se um dia não quererás ser batizado? 
O padrinho ou madrinha que escolheres poderão 
responder às tuas perguntas. Partilha o que vives 
na missa com os teus pais, com o teu grupo de 
catequese. Por vezes acontece que os pais 
descobrem a fé graças aos seus filhos! Em todo o 
caso, certamente ficarão orgulhosos por te ver 
fazer escolhas e assumires compromissos. 
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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 

28 de abril                 | quarta Eucaristia em Pereiro: 19h00 

29 de abril                 | quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 18h30 

30 de abril                 | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

1 de maio                  | Sábado 
V Páscoa 

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

2 de maio                  | Domingo 
V Páscoa 

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

Em casa…  

A filha, cansada de comer pão duro todos os 
dias, pergunta à mãe: - Mamã, quando é que 
podemos comer o pão de hoje? - Amanhã, 
minha filha!... 
 

No restaurante:  
O cliente queixa-se ao empregado: - Então hoje 
só me traz um bife?! Costumam ser dois!… 
Responde o empregado: - Desculpe! Desta vez 
o patrão esqueceu-se de o cortar ao meio!  
 


