
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  

 

     A n o  I X  |  N º  2 9 9  |  P e n t e c o s t e s  |  2 3  d e  m a i o  d e  2 0 2 1  

 

A senhora do xaile  
O confessionário era de 
madeira de carvalho. Uma 
cortina vermelha separava-
me da realidade fria da 
Igreja. O padre José 
convidara-me para confessar 
e acedi com amizade. O que 
não sabia é que me enviaria 
para dentro da madeira de 
carvalho. De cada lado 
estavam uns buraquinhos 
para se ouvir a confissão, e 
pouco mais. Da pessoa que 
ficava do lado de fora apenas 
se percebiam escassas 
formas de rosto. Nem a 
idade se percebia, a não ser  

pelo teor da confissão. Confesso que prefiro um cara a 
cara. Mas a experiência não estava a ser má, até que 
chegou uma senhora da qual percebi apenas a 
silhueta de um xaile pela cabeça. Começámos. Mas a 
senhora falava extremamente alto, de forma que a 
dez metros seria possível perceber cada palavra que 
proferia. Pedi três vezes para baixar o volume da voz. 
Mas a senhora do xaile possuía, supostamente, uma 
audição fraca ou exígua. Por isso decidi, com toda a 
amabilidade e caridade possíveis, até para evitar 
comentários impróprios dos outros penitentes, sair do 
confessionário e abordar a senhora cara a cara, que é 
como quem diz, boca a ouvido. Assim fiz. Dei a volta. 
Aproximei-me dela. Toquei-lhe no ombro. Ela virou-se. 
Olhou-me com ar mais zangado que espantado, e 
prontamente falou num tom de voz ainda mais 
elevado. Tenha paciência. Espere pela sua vez, que 
agora estou eu a confessar-me. Ora uma destas! 
 
 
 

Jorge Castela, Pároco 
 
 

Papa Francisco: 
“O verdadeiro progresso da vida 
espiritual não consiste em 
multiplicar os êxtases, mas em 
conseguir perseverar nos 
momentos difíceis: caminhar, 
caminhar, caminhar... E, se 
estiver cansado, pare um pouco 
e volte a caminhar. Mas com 
perseverança. Recordemos a 
parábola de São Francisco sobre 
a alegria perfeita: não é nas 
fortunas infinitas que choveram 
do céu que se mede a 
habilidade de um frade, mas em 
caminhar com firmeza, mesmo 
quando não é reconhecido, 
mesmo quando é maltratado, 
mesmo quando tudo perdeu o 
sabor dos primórdios. Todos os 
santos passaram por este "vale 
escuro", e não nos 
escandalizemos se, lendo os 
seus diários, escutarmos o 
relato de noites de oração 
apática, vividas sem sabor.  Os 
crentes nunca desligam a 
oração! Pode às vezes se 
assemelhar ao de Jó, que não 
aceita que Deus o esteja 
tratando de maneira injusta, 
protesta e o leva a 
julgamento. Mas, muitas vezes, 
até protestar diante de Deus é 
uma forma de rezar ou, como 
dizia aquela velha, "ficar com 
raiva de Deus é uma forma de 
rezar também". 
 

Audiência Geral, 19.05.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CRISMA DIA 26 DE JUNHO 
O sacramento da Confirmação que estava
previsto para dia 25 de abril de 2020 foi
reagendado para dia 26 de junho, sábado, pelas
15h. Dadas as circunstâncias, a cerimónia
decorrerá nos espaços do centro Logístico de
Pinhel e será restrita aos agregados familiares
de cada crismando. 
 

CORPO DE DEUS A 3 DE JUNHO 
No próximo dia 3 de junho, quinta-feira, iremos 
celebrar uma Eucaristia mais solene, pelas 
16h00, para assinalar a ocasião em que se 
celebraria com mais intensidade a festa 
religiosa conhecida como Corpo de Deus, 
inserida na solenidade do Santíssimo Corpo e 
Sangue de Jesus. A paróquia recorda que há 
uma lotação limite da igreja e que se devem 
cumprir as normas previstas e os cuidados 
necessários. 
 

DIRECTO COM O PÁROCO  
O pároco de Pinhel esteve no programa “estórias
de um sim” da autoria do Padre João Paulo Vaz,
por motivos relacionados com a banda Jota e com
a evangelização. No programa em directo no
facebook, o pároco de Pinhel cantou com o
apresentador do programa. 
 

CPM PRESENCIAL 
Apesar das condicionantes, e dado o número 
de noivos inscritos, o CPM decidiu organizar um 
encontro presencial no dia 29 de maio, sábado, 
entre as 15h e as 17h30 para um diálogo aberto 
sobre os vídeos, temas e tarefas que vão 
receber em 7 dias consecutivos. 
 

CÁRITAS APOIA GAZA 
A confederação internacional da Cáritas lançou 
uma campanha de solidariedade em favor da 
população de Gaza, afetada pelo conflito entre 
Israel e Palestina, com 201 mortos, incluindo 58 
crianças. A Cáritas sublinha que cerca de 80% 
da população de Gaza depende de ajuda 
humanitária e cerca de 90% das famílias não 
têm acesso a água potável. 

CASAMENTOS E BAPTIZADOS 
Depois de terem sido suspensos devido às 
medidas restritivas de contenção da pandemia, 
este tipo de cerimónias religiosas já são 
permitidas de novo, dentro das igrejas, desde 
que se respeitem as indicações gerais da DGS. 
Às famílias lembramos que o maior risco não 
está dentro da igreja, mas nos convívios 
familiares. Apela-se, pois, à adequada 
consciencialização do risco e ao respeito pelas 
formas de o minimizar. 
 

SITE COD PARA A JMJ 2023 
O comité organizador da diocese da Guarda já 
tem online um site onde vai disponibilizar as 
informações úteis do mesmo. Acede em: 
https://codguardajmj.org 
 

DONATIVOS CÁRITAS 
A corrente solidária «O Meu Gesto, Pelo Nosso 
Portugal», que teve o seu início em novembro 
de 2020 e angariou 24.431, 
 

SEMANA EMRC 
De 17 a 21 de maio decorreu em todo o país a 
semana nacional da disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Católica (EMRC), com o tema 
“EMRC… Esperança-te!”.  
 

PAPA AJUDA ÍNDIA 
O Papa Francisco doou 20 mil euros para o 
centro sanitário e social ‘Shanti Ashram’ na 
Índia, associando-se à angariação de fundos de 
apoio à iniciativa de saúde ‘Marathon for 
solidarity’ (Maratona pela solidariedade). 
 

COVID NA IGREJA INDIANA 
Pelo menos 120 padres católicos morreram 
de Covid-19 na Índia no mês passado, ou seja, 
uma média de quatro por dia, enquanto 
a pandemia ceifa cerca de 4.000 vidas 
diariamente em todo o país. É provável que o 
número de mortes aumente quando mais 
informações estiverem disponíveis de todas as 

174 dioceses da Índia. 
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A caminho da JMJ 2023 
O Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023 está a percorrer o país. 
O objetivo é visitar todos os comités organizadores diocesanos. A JMJ já 
está a acontecer em todo o território, com a mobilização dos jovens e 
dos animadores. 
O mesmo comité apresentou mais uma forma de contribuir para a 
construção da JMJ através do serviço “Ser Solidário”, integrado nas 
Caixas MULTIBANCO e no MB WAY. Esta iniciativa assinala o início de  

uma parceria com a SIBS. Quem desejar pode agora, também através deste meio, contribuir para a 
organização da Jornada Mundial da Juventude. 
 

Vigília de Oração ‘2 OU 3 A 23’ no Fundão 
No Domingo de Pentecostes, 23 de Maio, a paróquia do Fundão 
será a anfitriã da iniciativa «2 ou 3 a 23», uma iniciativa 
diocesana, promovida pelo Comité Organizador Diocesano da 
Guarda preparatório da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 
2023 e do Departamento da Pastoral Juvenil, Universitária e 
Vocacional da Diocese da Guarda. Às 21h30, na igreja do 
Fundão, adolescentes e jovens desta paróquia juntar-se-ão para 

rezar. Esta oração será transmitida nas plataformas digitais do COD e da Paróquia, através do zoom 
e do facebook, possibilitando que mais jovens da diocese rezem a partir das suas casas. Os links 
serão divulgados nas redes sociais. Para acompanhar os jovens  a partir da Igreja Matriz do Fundão, 
deve aceder ao link https://videoconf-colibri.zoom.us/j/6786045587.  
A oração ocorrerá presencialmente em: Covilhã- Igreja de Monumento a Nossa Senhora da 
Conceição (17H00); Guarda- Igreja de São Miguel (21H00)- Dia 22, excecionalmente; Fundão- Igreja 
Matriz do Fundão (21h30) 
 

Homilias de um pároco de aldeia 

 ‘Homilias de um pároco de aldeia’ é o título do livro do padre 
João Carrola, que vai ser apresentado na Universidade Católica, 
em Lisboa, no dia 27 de Maio, às 18.30 horas. A obra, com a 
chancela da Cruz Editores, reúne as homilias do Ano Litúrgico 
(ano A) do pároco de Almofala, Escalhão, Escarigo, Mata de 
Lobos, Penha d’Águia, Vale de Afonsinho e Vermiosa, na zona 
de Figueira de Castelo Rodrigo.  
O Padre João Carrola, que integra o arciprestado de Pinhel-
Figueira de Castelo Rodrigo, nasceu em 1978, no concelho da  

Covilhã, Diocese da Guarda. Ingressou aos 18 anos no Seminário da Guarda, em 1996, tendo 
concluído os estudos filosófico-teológicos em 2002 com a Licenciatura em Teologia pela 
Universidade Católica Portuguesa – Lisboa.Ao serviço pastoral nas paróquias, o Padre João Carrola 
junta ainda o de Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Almeida. 
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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 

26 de maio                | quarta Eucaristia em Cidadelhe: 19h00 

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

28 de maio                | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

29 de maio                | Sábado 
S. Trindade 

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

30 de maio                | Domingo 
S. Trindade 

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

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

pelo SNPC. 

Como é que se faz para rezar? 
Já tentaste rezar? Fizeste silêncio, fechaste os 
olhos, e então… nada! Esperas alguma coisa… Um 
sinal, uma voz, uma imagem, uma presença? Não 
importa o quê, mas uma resposta. E ficas com a 
impressão de que não há ninguém do outro lado. 
Rezar, é simples. Sabes falar, também sabes 
escutar e ficar calado. Não é preciso mais. Deus 
está presente em todo o lado e está sempre 
disponível para te escutar. 
Se não sabes o que dizer, fala-lhe simplesmente 
como a um amigo muito próximo. Diz-lhe bom dia, 
obrigado, por favor, perdão… Reserva também 
tempo para o escutar. Provavelmente, Ele não 
responderá com palavras. Mas encontrarás uma 
resposta na beleza daquilo que te rodeia, na 
gentileza daqueles que te amam, na paz e na 
alegria do teu coração. Tudo aquilo que é bom e 
belo é uma resposta de Deus às tuas orações. 
 

Conheço um tipo que é tao forreta que vê a 

missa na TV e quando vão pedir a esmola, 

muda de canal 
 


