
 

Deixa de falar e escuta-te 
Passamos o tempo a falar 
dentro de nós, chegando ao 
ponto de algumas vezes 
nos cansarmos de tanto ter 
de nos ouvir. Perguntamos, 
reclamamos, fantasiamos, 
distorcemos a realidade, 
defendemo-nos de tudo.  

Outras vezes, atacamo-nos como se fossemos os nossos 
inimigos mais implacáveis. Tudo isto sem que a boca se abra ou 
os ouvidos escutem o mais pequeno som. 
Mas quando somos capazes de parar e nos calar, de fechar os 
olhos interiores e experimentar uma espécie de deserto 
íntimo, só aí é que a verdade nos murmura… como se estivesse 
ali mesmo, desde sempre, à espera de que lhe déssemos 
atenção. 
O nosso íntimo é um território enorme, tão grande que por 
vezes nos perdemos na floresta viva das nossas ideias. 
Não devemos acreditar em tudo o que pensamos. Havemos de 
morrer com muito mais dúvidas e vazios de saber do que 
certezas. Com mais enganos do que convicções verdadeiras. 
Não deixes que as tuas ideias te distraiam e desviem da vida 
que podes e deves viver. 
Só é feliz quem existe, quem vive para lá das intenções, quem 
se arrisca a trocar o certo pelo incerto. Quem não se consola 
com o assim-assim. Há, pois, um tempo para pensar e um 
tempo para agir. No limite, ou se pensa ou se existe! 
Se não conseguires manter o teu pensamento em silêncio, 
então sonha, que sempre é bem melhor… desde que depois 
trates de acordar cedo, de sair do conforto da almofada e lutar 
pelas tuas utopias, pelos caminhos acidentados da vida. 
Há quem, à conta de imaginar grandes obras, deixe de cumprir 
até as suas obrigações mais simples. 
Descansa e aguarda com paciência até que consigas escutar o 
silêncio da brisa que faz brotar a vida no teu íntimo. Abstrai-te 
de tudo o mais e concentra-te nos sons simples da tua 
respiração. Do sopro que te chega e daquele que sai de ti. 
Não te apresses, que, por mais que demore, valerá a pena. 
 

José Luís Nunes Martins., Agência Ecclesia 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“existe uma prática 
meditativa em quase todas 
as religiões do mundo. Mas 
é uma atividade muito 
difundida mesmo entre as 
pessoas que não têm uma 
visão religiosa da 
vida. Todos nós precisamos 
meditar, refletir, nos 
redescobrir, é uma dinâmica 
humana. Especialmente no 
voraz mundo ocidental, a 
meditação é procurada 
porque representa uma alta 
barreira contra o estresse 
diário e o vazio que se 
espalha por toda parte. Eis, 
então, a imagem de jovens 
e adultos sentados em 
meditação, em silêncio, com 
os olhos semicerrados ... 
Mas podemos nos 
perguntar: o que essas 
pessoas estão fazendo? Eles 
meditam. É um fenômeno a 
ser visto com bons olhos: na 
verdade, não fomos feitos 
para funcionar 
continuamente, possuímos 
uma vida interior que nem 
sempre pode ser 
pisoteada. A meditação é, 
portanto, uma necessidade 
para todos. Meditar, por 
assim dizer, seria como 
fazer uma pausa e respirar 
fundo.” 
Audiência Geral, 28.04.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

MENSAGEM ÀS MÃES 
A Comissão Episcopal do Laicado e Família
(CELF) enviou uma mensagem às mães do país, 
evocando as situações de luto e a crise 
provocada pela pandemia. A mensagem, 
intitulada ‘A arte de ser mãe’, sublinha a 
necessidade de oferecer “um mundo aos 
filhos”, que seja “cheio de valores, de 
esperança e sonhos”.  
 

EMRC: INSCRIÇÕES ABERTAS  
As famílias que desejem que as suas crianças 
frequentem a disciplina de Educação Moral e 
Religiosa Católica podem solicitá-lo nas 
secretarias das respectivas escolas. 
 

PENA DE MORTE 
2020 foi o terceiro ano consecutivo em que o
número de execuções foi o menor registado
numa década; o Chade e o estado norte-
americano do Colorado (além do da Virgínia, já
em 2021) aboliram a pena de morte. No topo
da lista negra, estão o Egipto, que triplicou o
número de execuções anuais; a China, que usou
a pena de morte para reprimir infracções à
prevenção da covid-19; e a Administração
Trump, nos EUA, que retomou as execuções
federais depois de um hiato de 17 anos e
executou dez pessoas em menos de seis meses
em 2020. Os dados constam do relatório sobre
a pena de morte, divulgado pela Amnistia
Internacional (AI) nesta quarta-feira, 21 de
Abril.  
 

APELOS DA CARITAS E ONGS 

34 milhões de pessoas no mundo estão à beira
da carestia, Num contexto em que aqueles que
não tem acesso a alimentação adequada já
chega a 270 milhões. O alarme foi lançado pela
rede da Caritas Internationalis e outras
organizações humanitárias que, em uma carta
aberta, dirigem um premente apelo aos
governos para alocar imediatamente mais 5,5
bilhões de dólares para evitar mais perdas de
vidas. 

PADRE BERNARDO TERREIRO 
Natural de Almeida, comemorará 100 de vida 
no dia 3 de Maio. Sacerdote da Diocese da 
Guarda desde 1947, apaixonado pela música e 
composição, dedicou essa paixão ao ensino e 
sobretudo à beleza litúrgica das celebrações 
eucarísticas, dirigindo Coros por todo o país.  
 

 PEQUIM PRESSIONA CATÓLICOS 
As autoridades chinesas da cidade de Zhaoxian 
(a 280 km de Pequim, na província de Hebei) 
fecharam o orfanato Liming Zhi Jia das Irmãs do 
Menino Jesus, deixando várias dezenas de 
órfãos desfavorecidos e crianças deficientes em 
perigo sem apoio vital. A agência UCA 
News classifica este “despejo” como mais uma 
entre as várias ações de intimidação de que tem 
sido alvo a igreja católica na China desde que 
em fevereiro de 2018 o quadro legal foi 
alterado, passando a ser proibida a 
evangelização de menores de 18 anos 

 

BEATIFICAÇÃO 
Foram beatificados os mártires de Quiché, na 
Guatemala, mortos na guerra civil que assolou 
o país entre 1980 e 1991, “tempo de 
perseguição contra a Igreja Católica, em defesa 
dos pobres”. 
 

PADRES FALECIDOS 
Ao longo do último mês faleceram em Portugal 
mais sete sacerdotes. Desde o início deste ano 
somam-se já 47 óbitos entre o clero português. 
Na Companhia de Jesus (Jesuítas) faleceu um 
irmão religioso natural da Diocese da Guarda: o 
Ir. José Bernardino Fernandes, de Celorico da 
Beira. 
 

RENÚNCIA QUARESMAL 
A renúncia quaresmal, que já foi entregue na 
Curia Diocesana, rendeu este ano a quantia de 
303,67€. Recorde-se que irá reverter para a 
Diocese de Pemba, no norte de Moçambique, e 
para um fundo de solidariedade gerido pela 
Caritas e pelas Conferências Vicentinas. 
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Mais de metade da humanidade vive com 
restrições à Liberdade Religiosa 

Dois terços da população do mundo, num 
terço dos países, vivem situações de 
discriminação ou perseguição por causa da 
sua fé religiosa, e os cristãos continuam a ser 
o grupo mais perseguido, situação que 
pandemia ajudou a agravar. A situação piorou 
nos últimos dois anos, diz o Relatório sobre a 
Liberdade Religiosa no Mundo (RLRM), 
acabado de publicar pela Fundação  

Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) e respeitante aos anos de 2019-2020.  
No mapa-mundo das violações, a mancha vermelha onde corre mais sangue, tortura, discriminação 
ou intolerância situa-se numa larga faixa que abrange um vasto território que vem desde o Extremo 
Oriente asiático (Coreia do Norte, China, países do Sudeste asiático, Índia), passa depois para o 
Médio Oriente (onde Israel, Palestina e Líbano são as únicas excepções, ainda que sob vigilância), 
continua pelo Norte de África e desce, depois, por grande parte dos países da África Central. 
Europa, Américas, Austrália e Nova Zelândia são as zonas do mundo mais respeitadoras da liberdade 
religiosa, com algumas excepções Em dez tópicos, o relatório resume a situação: radicalização de 
milícias que se reivindicam religiosamente do islão e que recrutam membros através de plataformas 
digitais; culpabilização das minorias religiosas pela pandemia; intensificação da perseguição a 
crentes e violência sexual utilizada contras as minorias; tecnologias mais e mais sofisticadas de 
“vigilância repressiva” usadas contra vários sectores, entre os quais os grupos religiosos no topo. 
A síntese do relatório e o documento completo podem ser consultados na página da AIS. Mais 
informações em Agência Ecclesia ou 7Margens. 
 

MÊS DE MAIO Oração do Terço na Comunidade 
Todos os dias às 21h na Igreja de S. Luís, excepto aos domingos 
 

  
1ª semana 2ª semana 3ª semana  4ª semana 

Segunda 3 Mães de Paula 10 Catequese 17 Mães de Paula 24 Mães de Paula 

Terça 4 Legião de Maria  11 Legião de Maria 18 Legião de Maria 25 Legião de Maria 

Quarta 5 Catequese 12 Celebração 19  Catequese 26 Catequese 

Quinta 6 Vicentinas  13 Mec’s 20 Vicentinas 27 Mec’s 

Sexta 7 ENS Pinhel 2 14 Catequese 21 ENS Pinhel 2 28 Catequese 

Sábado 8 Zeladoras 15 Zeladoras 22 Zeladoras 29 Zeladoras 
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Cantinho da Catequese (X)  
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 

5 de maio                  | quarta Eucaristia em Gamelas: 19h00 

6 de maio                  | quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

7 de maio                  | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

8 de maio                  | Sábado 
VI Páscoa 

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

9 de maio                  | Domingo 
VI Páscoa 

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


