
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 é estar com Deus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A oração é simplesmente estar com Deus. Foi 
esse o convite que Jesus fez aos seus apóstolos. 
Vinde e vede. Mas nós teimamos em fazer da 
nossa oração um desabafo das nossas coisas, dos 
nossos problemas e insatisfações, quando Deus já 
conhece tudo isso. Teimamos em pedir coisas e 
em querer que Deus se manifeste de forma 
incontundente, quando Ele quer apenas estar 
connosco e que estejamos com Ele como dois 
amigos que se amam e se encontram. Teimamos 
em falar de nós, como se ele fosse um 
desconhecido e nós uma relíquia a conhecer.  
Às vezes penso que Deus se deve esgotar com as 
nossas orações tão cansativas, tão chatas, tão 
angustiadas, tão pedinchonas. O que vale é que 
nos tem um amor para além de qualquer oração. 
O que vale é que deve ter uma paciência infinita, 
e até nessas nossas formas de oração ele deve 
descobrir que é um modo de estarmos com ele. 
Que assim seja. 
 
 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“Jesus não só quer que oremos 
como Ele ora, mas garante-nos 
que, mesmo que as nossas 
tentativas de oração sejam 
completamente ineficazes, 
podemos sempre contar com a 
sua oração. Devemos estar 
atentos: Jesus ora por 
mim. Uma vez, um bom Bispo 
disse-me que num momento 
difícil da sua vida e uma grande 
provação, um momento de 
escuridão, olhou a Basílica e 
viu esta frase escrita: “Eu, 
Pedro, rezarei por você”. E isso 
lhe deu força e conforto. E isso 
acontece sempre que cada um 
de nós sabe que Jesus ora por 
nós. Jesus ora por nós. Neste 
momento, neste 
momento. Faça este exercício 
de memória repetindo-
o. Quando está com alguma 
dificuldade, quando está na 
órbita das distrações: Jesus 
está orando por mim. Mas pai, 
isso é verdade? É verdade, ele 
mesmo disse. Não esqueçamos 
que o que sustenta cada um de 
nós na vida é a oração de Jesus 
por cada um de nós, com 
nome, apelido, perante o Pai, 
fazendo-o ver as feridas que 
são o preço da nossa salvação 
 

 

Audiência Geral, 02.06.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

FESTA DA PROFISSÃO DE FÉ 
No dia 19 de junho, sábado, a paróquia vai realizar 
a festa Profissão de Fé aos adolescentes que 
estavam para realizar esta festa no ano passado. 
A cerimónia, que será apenas para os 
adolescentes e seu agregado familiar directo, será 
às 11h, na igreja de S. Luís, com todas as regras e 
cuidados necessários. 
 

ENCONTROS PARA O CRISMA 
Esta semana, o pároco de Pinhel vai reunir, em 
dois grupos, com os jovens crismandos nos dias 
9 (21h) e 10 de junho (14h30). Estão previstos 
ainda outros encontros de preparação 
específica, confissões e um encontro especial 
com o senhor bispo. 
 

INSCRIÇÃO EM EMRC 
O bispo da Guarda convidou os alunos da 
diocese a escolher a disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Católica” (EMRC), afirmando 
que esta ajuda os estudantes às “boas 
escolhas”. “Vale a pena dar expressão, no 
próprio ato da matrícula, ao propósito de fazer 
das nossas escolas espaços de educação e não 
só de ensino e para isso em muito contribui a 
disciplina de Educação Moral e Religiosa 
Católica”, salienta D. Manuel Felício. 
 

CENTRO PASTORAL 
A escadaria principal do interior do Centro 
Pastoral de Pinhel foi requalificada por causa 
do estado demasiado degradado em que se 
encontrava a pedra. 
 

COVID NA ÍNDIA 
A irmã Christin Joseph, do Convento de Santa 
Cruz, em Calcutá, alertou para uma “crise 
terrível” na Índia, por causa da pandemia, com 
mortes diárias e anúncios de adoção de 
crianças órfãs. “Os anúncios nas redes sociais 
sobre a adoção de crianças órfãs devido a 
pandemia são de partir o coração. É uma 
situação muito triste”, explicou, numa mensa-
gem à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. 
 

BENÇÃO DE MONUMENTO  
No próximo dia 10 de junho, por ocasião da 
inauguração do Monumento em Homenagem 
aos Combatentes no Ultramar do Concelho de 
Pinhel, com a presença da Senhora Secretária 
de Estado de Recursos Humanos e Antigos 
Combatentes,  e que tem lugar no Largo da 
Fonte Nova, o pároco de Pinhel irá benzer o 
referido monumento. 
 

DIA DE SANTO ANTÓNIO 
No dia 13 de Junho, dia de santo António, 
Pinhel celebra uma Eucaristia Solene, pelas 
12h, na igreja de S. Luís, para assinalar a data. 
 

SANTIFICAÇÃO DO CLERO 
No próximo dia 11 de junho, celebra-se a 
Solenidade do Coração de Jesus que, desde há 
alguns anos a esta parte, é também Dia Mundial 
de Oração pela Santificação dos Sacerdotes. 
Sobre este acontecimento, o Bispo da Guarda 
refere que “a Igreja e as suas comunidades 
precisam de sacerdotes que sejam, antes de 
mais, sacerdotes segundo o Coração de Cristo”. 
D. Manuel Felício pede que seja um dia para 
“dar graças a Deus pelo dom do Ministério 
Sacerdotal à Igreja e às nossas comunidades”.  
 

VEM AÍ O LOGIN 
O Projeto “Login” (Entra! O caminho começa 
fazendo Login) é um projeto de anúncio em 
toda a diocese da Guarda, da realização da JMJ 
Lisboa 2023. O projeto ‘Login’ concretiza-se 
numa espécie de encontro com jovens, com 
apresentação de vídeos, divulgação de 
atividades, dinâmicas e jogos interativos, 
testemunhos, músicas, entre outros. 
 

PASCITE GREGEM DEI 
O Papa publicou na passada terça-feira, dia 1 de 
junho, a constituição Apostólica ‘Pascite 
gregem Dei’, promovendo uma reforma do 
Código de Direito Canónico (CDC) no que se 
refere às sanções penais na Igreja, com atenção 
particular aos casos de abusos sexuais. 
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Encontro de Antigos Alunos dos Seminários 
do Fundão e Guarda 

No Encontro de Antigos Alunos dos Seminários do Fundão e 
Guarda que decorreu, no dia 22 de Maio, no Seminário do 
Fundão, o Bispo da Guarda lembrou o serviço prestado por estas 
instituições, não só em relação à Diocese mas também à 
sociedade em geral. “É bom que a sociedade em geral 
reconheça também o capital humano transitado dos Seminários 
para fazer funcionar as suas diferentes instituições e serviços”, 
disse D. Manuel Felício. O encontro, que acontece tradicional- 

mente “no penúltimo sábado de Maio”, este ano, devido à pandemia, contou apenas com um grupo 
muito reduzido de participantes. Os antigos alunos dos Seminários do Fundão e da Guarda tiveram 
oportunidade de acompanhar parte do encontro através da transmissão online.  

 

Orientações do bispo diocesano  
para o actual estado da pandemia 

Os padres receberam uma carta do senhor bispo com a 
actualização das “Orientações para as celebrações litúrgicas e 
outras no estado atual da pandemia”, com data de 28 de maio 
de 2021, onde renova as regras já estipuladas a nível diocesano. 
O prelado refere que “quanto às assembleias litúrgicas nas 
nossas Igrejas, seguimos as orientações conhecidas e que já 
aplicamos desde 30 de abril”, o que engloba baptismos e 
matrimónios.  

Mantêm-se igualmente as regras relativas aos funerais, indicando que “nos lugares em que é 
habitual fazer cortejo da Igreja para o cemitério, continua a evitar-se a missa de corpo presente, 
esperando o corpo no cemitério, onde se faz a encomendação e marcando-se, depois, a Eucaristia 
Exequial para dia e hora considerados os mais oportunos”. Sobre as festas religiosas populares, 
mantêm-se as normas em vigor, permitindo a celebração da “Eucaristia e também outros 
momentos de oração e formação espiritual”, e deixa claro que “Não haverá procissões”. 
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Missão País em Pinhel 
Os jovens que tinham organizado a vinda a Pinhel este 
ano de 2021 e que se viram impedidos de o fazer por 
causa da pandemia, enviaram uma encomenda à 
paróquia, onde prometem rezar por Pinhel. 
 

A eles o nosso Bem-haja e a esperança de que no 
próximo ano possa haver Missão País em Pinhel. 
Até breve  
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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 

9 de junho                | quarta Eucaristia em Mangide: 19h00 

10 de junho              | quinta 
 

Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

11 de junho              | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

12 de junho              | Sábado 
XI Comum 

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

13 de junho              | Domingo 
XI Comum 

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

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

pelo SNPC. 

Porque é que Deus escolhe certas pessoas e não 

outras? 
Talvez conheças a história de Abraão, que um dia, 
ouviu Deus chamá-lo: Deixa o teu país. Vou dar-te 
uma terra para ti e para os teus filhos. E a história de 
Moisés, que Deus escolheu para libertar o seu povo 
escravo do faraó do Egito. Hoje, como nos tempos da 
Bíblia, Deus escolhe certas pessoas para lhes confiar 
missões particulares. Porque é que Ele chama certas 
pessoas para serem padres, monges ou religiosos, e 
não outras? Só Deus sabe. 
Estes homens, estas mulheres, não são mais sábios, 
mais inteligentes ou mais fortes que os outros. Mas 
Deus escolhe-os, e isso muda as suas vidas. Os 
cristãos acreditam que Deus escolhe cada pessoa, 
mesmo se não nos chama a todos a fazer a mesma 
coisa. Cada pessoa pode ouvir Deus dizer-lhe: Tu és o 
meu filho, minha filha muito amada, e isso tem o 
poder de mudar toda a vida! 
 

Depois de passar por toda 

esta angústia, só nos falta 


