
 

A fé exige que saltemos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais do que buscarmos a felicidade na satisfação dos prazeres 
e dos desejos, mais do que querermos dignificar a nossa vida 
através de um compromisso sério com algo valioso, por vezes 
é tempo de saltar para lá do que compreendemos. 
Passar muito tempo no passado é um erro enorme. Até nos 
pode servir para compreender melhor a vida, mas de nada nos 
serve para a viver. Só se vive para diante. A vida é uma 
constante novidade. Por mais que exploremos o que passou, 
jamais isso deixará de ser passado. 
O caminho da nossa existência passa muitas vezes por onde 
não há chão. Nesses instantes, a fé convida-nos a dar um 
passo adiante. Quer que saltemos. 
E se nos magoarmos? Se as dores e lágrimas resultam de 
termos um coração sensível, então muito mais desgraçados do 
que nós são aqueles que, por viverem sem coração, não são 
capazes de chorar. 
E se o nosso destino for o Céu? Como se pode lá chegar sem 
saltar, sem cair, sem mostrar que queremos mesmo? 
Se queres ir para o Céu, porque não aceitas que isso exige 
que, por vezes, tenhas de sofrer por razões que não 
compreendes? 
A fé é uma certeza que nos faz fortes. Se for mesmo fé, e não 
orgulho ou qualquer outra forma de egoísmo, devemos seguir 
adiante. 
A fé não é uma pergunta. É a resposta de qual o caminho 
certo. 
Lembra-te que tu és a fé de que fores capaz. 
 

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: 
“Em tempos de provação, 
é bom lembrar que não 
estamos sós, que alguém 
está zelando por nós e nos 
protege. Mesmo Santo 
António Abade, o fundador 
do monaquismo cristão, 
no Egito, enfrentou 
momentos terríveis, nos 
quais a oração se tornou 
uma dura luta. O seu 
biógrafo Santo Atanásio, 
bispo de Alexandria, narra 
que um dos piores 
episódios aconteceu ao 
santo eremita por volta 
dos trinta e cinco anos, 
uma meia-idade que para 
muitos envolve uma 
crise. António ficou 
incomodado com aquele 
teste, mas 
resistiu. Quando o céu 
finalmente voltou, ele 
voltou-se para o seu 
Senhor com um tom quase 
de reprovação: «Onde 
estavas? Por que não 
vieste imediatamente para 
acabar com os meus 
sofrimentos? ». E Jesus 
respondeu: «António, eu 
estava lá. Mas eu estava á 
espera para te ver lutar 
»( Vita di Antonio, 10). A 
lutar em oração. 
 

Audiência Geral, 12.05.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

PREPARAÇÃO PARA O CRISMA 
No próximo sábado, dia 22 de maio, o nosso 
pároco vai reunir com os jovens que se vão 
crismar e que viram adiado o crisma desde 25 
de abril de 2020. O grupo dos que concluíram o 
10º ano de catequese no ano passado terão 
encontro às 10h30 e os que concluíram no ano 
anterior, aos que se juntam os adultos, será às 
14h30. Ambos encontros decorrerão no centro 
Paroquial com as medidas de segurança 
previstas para a catequese paroquial. 
 

DIVINO ESPÍRITO SANTO 
No próximo dia 23 de maio, domingo, na 
paróquia de Ervedosa, iremos celebrar uma 
Eucaristia mais solene, pelas 10h30, em honra 
do Divino Espírito Santo, para assinalar a 
ocasião em que se celebraria com mais 
intensidade a festa religiosa em sua honra. 
 

DIA DA FAMÍLIA 
A Pastoral da Família da Diocese da Guarda está 
a dinamizar o Dia Internacional da Família, 15 
de maio, com a apresentação do testemunho 
“Cuidar o acaso das vidas”. O programa integra 
também a cerimónia da Bênção das Famílias, 
que terá lugar na Missa, às 19h00 horas, na 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Seia. 
 

VATICANO OFERECE VACINAS 
O Vaticano ofereceu vacinas contra a Covid-19 
a 300 pessoas pobres ou sem-abrigo. A Esmola-
ria Apostólica assinala ainda que a campanha 
de recolha de fundos denominada “vacina 
suspensa” (www.elemosineria.va), tem vindo a 
superar “todas as expectativas”. Estes 
donativos vão permitir oferecer vacinas à Índia.
 

RADIO MARIA ONLINE 
A Rádio Maria, fundada há 34 anos e presente 
em mais de 80 países, iniciou as suas emissões 
em Portugal no dia 13 de maio, em FM pelas 
frequências, 102.2 em Lisboa e 100.8 no Porto 
vão iniciar-se a 13 de maio de 2021 e também 
com presença em streaming em radiomaria.pt. 

JORNAL A GUARDA 
O jornal diocesano A Guarda cumpre 117 anos 
de vida no próximo dia 15 de maio. Foi 
publicado pela primeira vez em 1904, tendo 
sido o seu fundador D: Manuel Vieira de Matos. 
 

CARTÓRIO ABERTO 

A paróquia informa que o Cartório Inter-
paroquial de Pinhel passa a estar aberto ao 
público entre as 15h e as 17h30. Fora desse 
horário, só por marcação e contacto através 
dos meios de contacto disponíveis. Recorda-se 
que só são permitidas duas pessoas máximo e é 
obrigatório o cumprimento das regras da DGS. 
 

VATICANO: SISTEMA JUDICIAL 
Francisco publicou dia 30 de abril uma Carta 
Apostólica com alterações ao sistema judicial, 
determinando que cardeais e bispos acusados 
de delitos penais por magistrados vaticanos, 
sejam julgados pelo Tribunal do Estado da 
Cidade do Vaticano, quando antes só podiam 
ser julgados pela “Corte di Cassazone” (Tribunal 
de Cassação, a Suprema Corte do Vaticano). 
 

DONATIVOS CÁRITAS 
A corrente solidária «O Meu Gesto, Pelo Nosso 
Portugal», que teve o seu início em novembro 
de 2020 e angariou 24.431,00€ euros e doou 
cerca de 1 tonelada de bens alimentares, 
através da rede nacional Cáritas, vai ser 
prolongada. Os donativos monetários efec-
tuam-se nos balcões da Caixa Agrícola PT50 
0045 9020 4033 2492 50706. 
 

FALECIMENTO 
O padre José Baptista Mendes, que durante 
várias décadas foi diretor do Externato de 
Nossa Senhora dos Remédios, no Tortosendo 
faleceu dia 10 de Maio. Natural do Ferro, 
concelho da Covilhã, frequentou os Seminários 
Diocesanos do Fundão e Guarda entre 1937 e 
1949 e foi ordenado sacerdote no dia 12 de 
março de 1949, no Seminário da Guarda, por D. 
Domingos da Silva Gonçalves. 
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«Não sou crente, mas confesso que muitas 
vezes pensei em Deus e se Ele me podia ajudar» 

«Contactei com uma parte minha completamente desconhe-
cida»: esta podia ser uma síntese do depoimento do psiquiatra 
Daniel Sampaio publicado no “Expresso” de 16 de abril, depois 
de, aos 74 anos, ter sobrevivido ao Covid-19, após 50 dias de 
internamento hospitalar. «Várias vezes pensei que ia morrer, 
mas tive sempre grande determinação em viver. Também 
sempre disse que não era ateu, mas agnóstico, e lembrei-me de 
uma frase de Voltaire, que, quando indignado sobre a sua rela- 

ção com Deus, dizia: “Cumprimentamo-nos, mas não nos falamos”», declara Daniel Sampaio. 
E prossegue: «Eu tenho muito respeito pela ideia de Deus, não sou crente, mas confesso que muitas 
vezes pensei em Deus e se Ele me podia ajudar. Tive imensa gente a dizer que estava a rezar muito 
por mim, eu agradecia e foi muito reconfortante». «Nunca minimizei a fé dos outros, e a ideia de 
que Deus eventualmente me poderia estar a ajudar foi uma boa ideia», acrescenta. 
Durante o internamento no hospital de Santa Maria, em Lisboa, durante o qual precisou de ser 
entubado, ventilado e colocado em coma induzido, além de ter passado por uma grave infeção 
bacteriana, Daniel Sampaio fez «muitos balanços» da sua vida, «sempre positivos». 
«Constatei que o mais importante que fiz foi ter constituído uma família. É importante que se diga 
isso numa altura em que as pessoas privilegiam as carreiras. Eu tive uma boa carreira, mas, sem 
qualquer demagogia, o mais importante que construí foi a família», sublinha. 
«Esta é uma mensagem importante que quero transmitir. Porque o sofrimento é muito grande, as 
pessoas não têm a noção do que é esta doença. É uma doença em que é fundamental lutar porque 
a própria doença provoca um desamparo», assinala. 
 

«Fátima» estreia nos cinemas em outubro 
O filme «Fátima», inspirado em “acontecimentos históricos e nas 
Memórias da Irmã Lúcia”, de Marco Pontecorvo estreia a 07 de outubro 
deste ano simultaneamente em Portugal, Espanha, França e América 
Latina. O filme, que também foi gravado em Cidadelhe, conta com 
interpretações de Harvey Keitel, Sônia Braga, Goran Visnjic, Lúcia Moniz, 
Marco d’Almeida e Joaquim de Almeida. 

 

Organizações insistem na ajuda a Cabo Delgado  
Um mês depois de terem lançado nas redes sociais o apelo “Cabo 
Delgado não pode esperar”, 36 organizações da sociedade civil insistem 
no envio de ajuda humanitária para Cabo Delgado. Desde há um mês, 
estas organizações – de defesa dos direitos humanos, religiosas, de ajuda 
humanitária, de cooperação e desenvolvimento – começaram a publicar 
apelos diretos, nas redes sociais, para que a população de Cabo Delgado 
tenha o apoio de que necessita. 
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Cantinho da Catequese (XII)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

traduzido pelo SNPC. 

Deus responde quando peço ajuda? 
Como tu, outras pessoas clamam a Deus. 
Escuta-as: Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonaste? Eu grito o dia inteiro, meu Deus, 
e Tu não me respondes (cf. Salmo 21). Como 
resposta, escutamos um profundo silêncio. Mas 
clamar a Deus é já falar-lhe da nossa confiança: 
Tu, Senhor, tens um projeto de amor para mim, 
eu abandono-me entre as tuas mãos. 
Na Bíblia, Deus convida-nos a confiar nele: Pedi 
e ser-vos-á dado, batei e abrir-se-vos-á (cf. 
Lucas 11,5,13). O que podemos pedir a Deus, 
diz Jesus, é que nos dê o seu Espírito Santo. 
Este Espírito é um guia que nos ajuda a tomar 
as boas decisões, um consolador nos momentos 
difíceis. E, lembra-te, na cruz Jesus perguntou 
ao Pai porque o abandonava, e depois disse-lhe: 
«Entre as tuas mãos, deponho o meu espírito». 
Ao terceiro dia, Deus ressuscitou-o. 
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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 

19 de maio                | quarta Eucaristia em Gamelas: 19h00 

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

21 de maio                | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

22 de maio                | Sábado 
Pentecostes 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em V. Madeira: 19h15 

23 de maio                | Domingo 
Pentecostes 

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


