
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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A oração como saída  
de nós mesmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando ela me disse que não ouvia Deus na 
oração, que não lhe eram atendidos os pedidos 
que fazia, que não costumava sentir nada de 
especial na oração, senti-me obrigado a explicar-
lhe onde estava o seu pequeno erro na forma 
como orava.  
A verdadeira oração vai ao encontro. Não é um 
monólogo. Não são palavras sem sentido. Mesmo 
quando são repetições ou fórmulas. A verdadeira 
oração é relação. Abertura a Deus. A Oração é 
encontro com o outro, um diálogo aberto do 
homem com o Tu absoluto. Por isso não podemos 
fazer dela apenas um recurso psicológico para 
resolver os nossos problemas, ou um recurso 
narcisista para nos sentirmos bem. Por isso não 
podemos fazer dela o constante pedido de 
favores ou uma busca desesperada de nos 
sentirmos bem. A verdadeira oração faz-nos sair 
de nós mesmos e do nosso egocentrismo. Ela 
deveria ser espaço de relação, de saída e de 
abandono na direcção de Deus. me. Ora uma 
destas! 
 
 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“…se Deus é Pai, por que não 
nos ouve? Aquele que nos 
garantiu dar o bem aos filhos 
que lhe pedem (cf. Mt 7,10), 
por que não responde aos 
nossos pedidos? A oração não 
é uma varinha mágica: é um 
diálogo com o Senhor. Com 
efeito, quando rezamos, 
podemos cair no risco de não 
sermos quem serve a Deus, 
mas de esperar que Ele nos 
sirva ( cf. n. 2735). Eis, pois, 
uma oração que exige sempre, 
que quer dirigir os 
acontecimentos de acordo 
com o nosso plano, que não 
admite outros projetos que 
não os nossos desejos. Em vez 
disso, Jesus teve grande 
sabedoria ao colocar o "Pai 
Nosso" em nossos lábios. É 
uma oração só de perguntas, 
como sabemos, mas as 
primeiras que pronunciamos 
são todas do lado de Deus, 
pedem que não se realize o 
nosso projeto, mas a sua 
vontade para com o 
mundo. Melhor deixar para 
ele: "Santificado seja o teu 
nome, venha o teu reino, seja 
feita a tua vontade" ( Mt 6,9-
10).” 
 

 

Audiência Geral, 26.05.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

PREPARAÇÃO DE BAPTISMOS 
No passado dia 29 de maio, sábado, houve uma 
reunião de preparação de baptismos no Centro 
Pastoral de Pinhel destinada aos que vão 
baptizar em breve.  
 

FESTA DE ACOLHIMENTO  
No dia 12 de junho, sábado, a paróquia vai realizar 
a festa de Acolhimento às crianças que entraram 
este ano na Catequese, pela primeira vez. A 
cerimónia, que será apenas para as crianças e seu 
agregado familiar directo, será às 11h, na igreja de 
S. Luís, com as regras e cuidados necessários. 
 

SANTO ANTÓNIO  
No próximo dia 13 de junho, que será num 
domingo, iremos celebrar uma Eucaristia mais 
solene na Igreja de S. Luís, pelas 12h00, para 
assinalar a ocasião em que se celebraria com 
mais intensidade a festa religiosa em honra e 
louvor de santo António. Está previsto que a 
imagem de Santo António esteja na igreja de S. 
Luís para a ocasião. 
 

PEREGRINAÇÃO DAS CRIANÇAS 
O Santuário de Fátima propõe uma 
peregrinação pelo coração para as crianças 
que, uma vez que ainda não vão poder reunir-
se presencialmente, por causa das condições 
sanitárias, na Peregrinação Nacional das 
Crianças, que habitualmente se realiza no dia 
10 de junho, o Santuário de Fátima propõe uma 
peregrinação pelo coração, centrando-se no 
tema do presente ano pastoral: “Louvai o 
Senhor, que levanta os fracos”. Mais 
informação em https://www.fatima.pt/pt/ 
 

PAPA RECEBE JMJ 2023 
O Papa recebeu no passado dia 20 de maio o 
logotipo e o terço da edição da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) que vai decorrer 
em Lisboa, no verão de 2023. Francisco 
encontrou-se, no Vaticano, com D. Américo 
Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 
2023. 

ENCONTROS PARA O CRISMA 
O pároco de Pinhel vai reunir com os jovens 
crismandos nos dias 9 e 10 de junho para 
prepararem o sacramento da Confirmação. Dia 
9, quarta-feira, será às 21h para o grupo que 
concluiu o 10º ano de catequese o ano passado 
e no dia 10 será às 14h30 para o outro grupo.  
 

MISSIONÁRIOS SCALABRIANOS 

Os Missionários de São Carlos (Scalabrinianos) 
celebram, este ano, o cinquentenário da sua 
presença em Portugal com uma eucaristia 
presidida pelo Bispo de Setúbal, D. José 
Ornelas, dia 06 de junho, na Igreja Beato João 
Batista Scalabrini, na Paróquia de Amora. 
 

‘VERÃO CRIANÇA’  
Os jardins, heliporto e sala Paulo VI, no 
Vaticano, vão ser o lugar para a colónia de férias 
‘Verão Criança’ 2021 inspirada na encíclica 
‘Laudato si’ do Papa Francisco, entre os dias 21 
de junho a 31 de julho. As crianças e 
adolescentes entre os 5 e os 13 anos vão ter a 
oportunidade de participar em jogos, 
laboratórios e momentos de partilha para 
descobrir a “importância de pequenas ações 
diárias para proteger o meio ambiente e, com 
ele, todos os seres vivos”. 
 

BANCOS ALIMENTARES 
Os 21 Bancos Alimentares contra a Fome 
promovem, entre dia 27 de maio e 6 de junho, 
uma nova campanha nacional de recolha de 
alimentos, pedindo a participação dos 
portugueses através da ‘Ajuda Vale’, nas caixas 
dos supermercados, e no site alimentestaideia.pt. 
 

BOLETIM PAROQUIAL Nº 300 
A comunidade cristã de Pinhel está de parabéns 
por ter chegado este domingo ao boletim 
paroquial nº 300. São 300 folhas paroquiais a 
informar, formar e animar. Actualmente 
também está online no site da paróquia, em 
paroquiadepinhel.com 
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Novena a D. João de Oliveira Matos 
A Liga dos Servos de Jesus publicou uma novena “ao venerável Servo de 
Deus D. João de Oliveira Matos”. A proposta de novena começa com a 
oração inicial dos escritos do antigo Bispo auxiliar da Guarda e fundador 
da Liga dos Servos de Jesus. Segue-se a leitura da Palavra de Deus seguida 
de breves momentos de silêncio e interiorização. O passo seguinte é a 
leitura de um comentário dos escritos de D. João de Oliveira matos sobre 

cada uma das virtudes. Por fim, reza-se a oração a pedir a graça que se pretende. A novena está 
disponível nas casas da Liga e à venda Casa Veritas. 
D. João Oliveira Matos nasceu no dia 1 de março de 1879 na aldeia de Valverde, no concelho do 
Fundão, onde a sua casa foi transformada em Museu, foi fundador da liga dos servos de Jesus, 
durante cerca de 40 anos foi bispo auxiliar da Guarda, permaneceu sempre como bispo auxiliar 
devido à sua débil saúde. A sua mais elevada virtude, como se pode ler no decreto do papa Francisco 
“foi a caridade pastoral”. Falta o último dos dois requisitos necessários, depois de, em 2013, o papa 
Francisco ter reconhecido as suas “virtudes heróicas”, para a sua beatificação. 
 

Papa lança plano de sete anos  
para superar “crise ecológica”  

O Papa lançou a Plataforma de Ação ‘Laudato Si’, no final do ano 
dedicado à sua encíclica de 2015, sublinhando a necessidade de 
enfrentar a atual “crise ecológica sem precedentes”, refere, numa 
mensagem em vídeo, sublinhando que “essas feridas se manifestam de 
forma dramática numa crise ecológica sem precedentes, afetando o solo, 
o ar, a água e, em geral, o ecossistema em que vivem os seres humanos”. 

A Plataforma de Ação ‘Laudato Si’ propõe uma “jornada” de sete anos para que todas as 
comunidades católicas “se tornem totalmente sustentáveis, no espírito da ecologia integral”. O 
desafio foi lançado, em particular, a sete realidades: famílias; paróquias e dioceses; escolas e 
universidades; hospitais; empresas e negócios agrícolas; organizações, grupos e movimentos; 
institutos religiosos. A nova plataforma, disponível em nove línguas, incluindo o português, conta 
com o apoio do Movimento Católico Global pelo Clima e de todos os Institutos Religiosos. 
 

Polícia chinesa prende um bispo, sete 
padres e 10 seminaristas 
No passado dia 21 de maio, a polícia chinesa invadiu a prefeitura apostólica de Xinxiang, na província 
de Hebei, na China, e prendeu o bispo Zhang Weixhu. No dia anterior tinha cercado uma fábrica que 
funcionava como seminário e preso 7 padres e 10 seminaristas, seguindo as diretrizes de um Novo 
Regulamento de Atividades Religiosas, estabelecido pelas autoridades do país. A prefeitura 
apostólica de Xinxiang não é reconhecida pelo governo chinês. Por isso, todas as atividades dos 
padres, seminaristas e fiéis são consideradas “ilegais” e “criminosas”. Calcula-se que a prefeitura 
apostólica de Xinxiang, de que é responsável, tenha 100.000 fiéis. 
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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 

2 de junho                | quarta 
Corpo de Deus 

Eucaristia vespertina em V. Madeira: 18h00 
Eucaristia vespertina em Malta: 19h00 

3 de junho                | quinta 
Corpo de Deus 

Eucaristia solene em Azevo: 09h15 
Eucaristia solene em Ervedosa: 10h30 
Eucaristia solene em Pereiro: 12h00 
Eucaristia solene em Pinhel: 16h00 
Celebração solene em Bogalhal: 12h00 

4 de junho                | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

5 de junho                | Sábado 
X Comum 

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

6 de junho                | Domingo 
X Comum 

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

Cantinho da Catequese (XIII)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, traduzido pelo SNPC. 

Porque é que nunca se é completamente feliz? 
A felicidade… Todos falam dela, todos a procuram… Se 
perguntares às pessoas que te rodeiam em que momento 
foram completamente felizes, ficarás surpreendido. Segundo 
as idades, segundo as pessoas, não terás as mesmas respostas. 
Um estudante falará do seu sucesso nos exames, os pais 
recordarão o nascimento dos seus filhos… 
Talvez tenhas a impressão que não consegues ser feliz “a 
fundo”. Alguns dir-te-ão, até, que nesta Terra não é possível. 
Os cristãos pensam que há uma felicidade que só se conhece 
verdadeiramente quando se encontra Deus. Mas isso não os 
impede de serem plenamente felizes desde já! Há felicidades 
humanas tão fortes, que dão um sentido a toda uma vida. Fica 
certo que também tu és chamado a essa felicidade. Cabe a ti 
construi-la e acolhê-la. 
 


