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«Nascemos, nascemos, nascemos 
Enganam-se os que pensam que só nascemos uma vez. 
Para quem quiser ver a vida está cheia de nascimentos. 

Nascemos muitas vezes ao longo da infância 
quando os olhos se abrem em espanto e alegria. 

Nascemos nas viagens sem mapa que a juventude arrisca. 
Nascemos na sementeira da vida adulta, 
entre invernos e primaveras maturando 

a misteriosa transformação que coloca na haste a flor 
e dentro da flor o perfume do fruto. 

Nascemos muitas vezes naquela idade 
onde os trabalhos não cessam, mas reconciliam-se 

com laços interiores e caminhos adiados. 
Enganam-se os que pensam que só nascemos uma vez. 

Nascemos quando nos descobrimos amados  

e capazes de amar. 
Nascemos no entusiasmo do riso  

e na noite de algumas lágrimas. 

Nascemos na prece e no dom. 
Nascemos no perdão e no confronto. 

Nascemos em silêncio ou iluminados por uma palavra. 
Nascemos na tarefa e na partilha. 

Nascemos nos gestos ou para lá dos gestos. 
Nascemos dentro de nós e no coração de Deus. 

O que Jesus nos diz é: "Também tu podes nascer", 
pois nós nascemos, nascemos, nascemos.»,  

 

José Tolentino Mendonça 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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: 
“Ser contemplativo não 
depende dos olhos, mas 
do coração. E aqui entra a 
oração, como ato de fé e 
de amor, como "fôlego" da 
nossa relação com Deus: a 
oração purifica o coração 
e, com ela, ilumina 
também o olhar, 
permitindo-nos apreender 
a realidade de outro ponto 
de vista. 
Visualizar. O Catecismo de
screve esta transformação 
do coração pela oração, 
citando um famoso 
testemunho do Santo Cura 
d'Ars: "A contemplação é 
um olhar de fé fixo em 
Jesus." Eu olho para ele e 
ele olha para mim ", disse 
o camponês ao seu pároco 
de Ars em oração diante 
do Tabernáculo. [...] A luz 
do olhar de Jesus ilumina 
os olhos do nosso 
coração; ensina-nos a ver 
tudo à luz da sua verdade 
e compaixão por todos os 
homens"(Catecismo da 

Igreja Católica, 
2715). Tudo vem daí: de 
um coração que se sente 
olhado com amor. Então a 
realidade é contemplada 
com outros olhos.” 
Audiência Geral, 05.05.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

SEMANA DA VIDA 
A Igreja Católica em Portugal vai celebrar a 
Semana da Vida 2021 de 9 a 16 de maio, com 
um convite a “cuidar” dos outros, perante o 
impacto da pandemia no país e no mundo. A 
iniciativa tem como tema ‘A vida que nos toca, 
a vida que sempre cuidamos’. Cada dia 
da Semana da Vida 2021 vai começar com um 
vídeo de introdução ao tema específico do dia, 
por D. José Tolentino Mendonça, cardeal e 
poeta português. 
 

NOVA LEI ANTICORRUPÇÃO 
O Papa Francisco estabeleceu disposições 
sobre transparência na gestão das finanças 
públicas, para os dirigentes e os 
administradores do Vaticano, numa carta 
apostólica, em forma de ‘Motu Proprio’, 
publicado no dia 29 de abril. 
 

PAPA EM FÁTIMA 
O Papa Francisco confirmou no dia 29 de abril 
ao bispo de Leiria-Fátima, recebido em 
audiência no Vaticano, a intenção de visitar o 
Santuário de Fátima em 2023, por ocasião da 
Jornada Mundial da Juventude. 
 

MARATONA DE ORAÇÃO 
O Santuário de Fátima vai rezar por ‘todos os
presos’, às 17h00 do dia 13 de maio, incluído na
“maratona” de oração pelo fim da pandemia
Covid-19, convocada pelo Papa Francisco. 

 

7500 EM FÁTIMA 
Na preparação da primeira grande 
peregrinação do ano, o Santuário de 
Fátima informou do limite de peregrinos que 
poderão estar presentes nas cerimónias no 
recinto. Serão 7500 os que poderão estar e 
preencher os círculos desenhados e que 
permitem a garantia da distância de 
segurança.  A peregrinação tem como tema 
“Louvai o Senhor, que levanta os Fracos” e será 
presidida pelo cardeal português D. José 
Tolentino Mendonça. 

REUNIÃO CPM 
O Centro de Preparação para o Matrimónio de 
Pinhel (CPM) esteve reunido no passado dia 5 
de maio, pelas 21h, no centro Pastoral, para 
ultimar os preparativos do CPM online 2021 
que vai decorrer em formato digital, através da 
plataforma Zoom. 
 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 
No próximo dia 12 de maio, quarta-feira, o novo 
arciprestado de Pinhel-Figueira de Castelo 
Rodrigo vai reunir com o senhor bispo, no 
Centro Pastoral de Pinhel, entre as 10h e as 12h, 
para reflectir um documento da CEP sobre a 
pandemia, com o título “Recomeçar e 
construir”, e conhecer o novo itinerário da 
catequese que se prevê num futuro próximo.  
 

ENCONTROS COM CRISMANDOS 
O grupo dos jovens que estava programado 
crismarem-se no passado mês de abril de 2020, 
estão a reunir-se com os seus catequistas e em 
breve irão reunir-se com o pároco para se 
poder concluir o processo que já vinha sendo 
realizado. 
 

CATEQUISTAS INSTITUIDOS 
O Papa Francisco vai instituir um ministério de 
catequista, na Igreja Católica, através do 
decreto (Motu próprio) “Antiquum 
ministerium”, com publicação agendada para 
11 de maio. Em Portugal, na sua mais recente 
Assembleia Plenária, em abril, a Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) iniciou uma 
reflexão sobre “ministérios laicais numa Igreja 
ministerial”, que vai continuar junto das 
instâncias diocesanas e das comissões 
episcopais. 
 

AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS 
O Papa vai voltar a ter a presença de fiéis nas 
suas audiências gerais de quarta-feira a partir 
do próximo dia 12 de maio, no Pátio de São 
Dâmaso no Vaticano. 
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Pároco de Pinhel em Congresso Brasileiro  
de Teologia Pastoral 

O pároco de Pinhel, o padre Jorge Castela, participou no I 
Congresso Brasileiro de Teologia Pastoral que decorreu de 3 a 6 
de maio em formato digital,  sob o tema “Discernindo a pastoral 
em tempos de crise: realidade, desafios, tarefas”. 
O Congresso teve uma conferência diária, com a participação de 
grandes teólogos como Agenor Brighenti, Tania Bacelar e 
Monsenhor Leonardo Steiner, além de painéis, seminários 
temáticos e comunicações de pesquisa, que visam “apontar 
novos caminhos para a pastoral hoje”. 

No dia 3, primeiro dia do congresso, o pároco de Pinhel apresentou, juntamente com o Dr Vítor 
Hugo Mendes, a comunicação “A missão da Igreja é evangelizar: apontamentos pastorais no 
contexto da pandemia” com propostas concretas sobre o caminho de uma conversão pastoral a 
uma pastoral em conversão. 
 

Pandemia não travou crescimento dos 
gastos militares no mundo 

Apesar da pandemia, as despesas militares à escala 
internacional atingiram, no último ano, 1,98 biliões de dólares 
(quase dois milhões de milhões), crescendo 2,6 por cento 
relativamente ao ano de 2019, segundo os novos dados 
publicados esta segunda-feira, 26, pelo Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI), sediado na Suécia. 

Os países que mais gastaram, e que representam, no seu conjunto, 62 por cento dos gastos, foram 
os Estados Unidos da América (EUA), a China, a Índia, a Rússia e o Reino Unido, sendo que, na China, 
o ano de 2020 foi o 26º de crescimento consecutivo. Segundo o investigador do Programa de Armas 
e Gastos Militares do SIPRI, o brasileiro Diego Lopes da Silva, trata-se do valor mais elevado que o 
Instituto registou desde 1988, o primeiro ano em que começou a produzir esta informação à 
escalara global. 
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O CPM de Pinhel 2021 vai decorrer em formato online. 
Os noivos irão receber uns vídeos com os testemunhos e temas 

próprios do CPM para reflectir e preparar os encontros de 
diálogo que vão decorrer na plataforma Zoom. 

As inscrições estão abertas até dia 14 de maio ao preço de 
10,00€, o que inclui já o manual que devem levantar  

no acto de inscrição. 

Inscrições abertas para CPM ‘online’ até dia 14 

 



 

Cantinho da Catequese (XI)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo SNPC. 

Além de celebrar a missa, qual é a 

profissão do padre? 
O padre não tem tempo para se aborrecer! 
Todavia, não se deve falar de um trabalho 
como o do teu pai ou da tua mãe. A sua 
função é de ser padre, isto é, tornar Jesus 
presente no meio dos seres humanos. A isto 
ele dedica toda a sua vida, para além dos 
horários do escritório ou da fábrica. 
No dia em que é ordenado, é-lhe confiada 
uma dupla missão: anunciar Cristo em 
todos os lugares que possa – na sua 
paróquia, na capelania, na prisão, na vida – 
e agir em seu nome através da celebração 
dos sacramentos. É por isso que a missa 
está no coração do tempo do padre e da sua 
“profissão”, porque é também através da 
Eucaristia que ele torna Jesus presente.  
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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 

11 de maio                | terça Eucaristia em Mangide: 19h00 

12 de maio                | quarta Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

13 de maio                | quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

14 de maio                | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

15 de maio                | Sábado 
VI Páscoa 

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

16 de maio                | Domingo 
VI Páscoa 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Eucaristia solene em Bogalhal: 15h00 
Celebração dominical em Ervedosa: 09h15 
Celebração dominical em Malta: 10h45 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
 


