
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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Rezamos pouco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezamos pouco. Esta é a realidade. A nossa Igreja 
reza pouco. Dedica pouco tempo à oração. Mesmo 
quando celebra a Eucaristia ou outros sacramentos. 
Mesmo quando usa a piedade popular, o rosário, as 
jaculatórias, as orações dos postalinhos. Mesmo 
quando afirma, para sossegar a consciência, que a 
vida é toda ela uma oração. Pelo menos aquela vida 
de entrega a Deus. Nós, os padres, somos peritos 
em usar este argumento falacio. Eu também rezo 
pouco. Rezo muito pouco. Ou rezo poucas vezes. 
Os momentos de oração são aqueles momentos em 
que entramos na intimidade com Deus, na 
intimidade de Deus, ou deixamos que Ele entre na 
nossa humanidade. É aquele espaço de encontro de 
amor que faz entrar em nós um entusiasmo sem 
explicação. Aquele entusiasmo que a criança sente 
ao colo da mãe. Aquele entusiasmo que o amor 
sente ao ver a amada. A oração não é para ter paz 
ou estar bem. A oração traz-nos essa paz e esse 
bem-estar, porque nela estamos em Deus. A oração 
é aquele não sei quê que não conseguimos explicar, 
porque entramos num mistério tal que só nos 
apetece estar ali. Ali com Deus e em Deus. 
Por isso rezamos pouco. Porque poucas vezes 
fazemos autêntica oração. 

 
 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Uma prece que nos afasta 
do concreto da vida torna-se 
espiritualismo, ou pior, 
ritualismo. Lembramos que 
Jesus, depois de mostrar a 
sua glória aos discípulos no 
monte Tabor, não quis 
prolongar aquele momento 
de êxtase, mas desceu com 
eles do monte e retomou a 
caminhada diária. Porque 
essa experiência deve 
permanecer nos corações 
como a luz e a força de sua 
fé; também luz e força para 
os dias vindouros: os da 
Paixão. Assim, os tempos 
dedicados a estar com Deus 
reavivam a fé, que nos ajuda 
na concretude da vida, e a 
fé, por sua vez, nutre a 
oração, sem 
interrupção. Nesta 
circularidade entre fé, vida e 
oração, mantém-se aceso 
aquele fogo do amor cristão 
que Deus espera de nós. 
E repitamos a oração 
simples e tão bonita de 
repetir durante o dia, todos 
juntos: "Senhor Jesus, Filho 
de Deus, tem piedade de 
mim, pecador". 
 
 

 

Audiência Geral, 09.06.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
O pároco de Pinhel vai reunir com os 
catequistas da paróquia na próxima quarta-
feira, dia 16 de junho, pelas 21h. A reunião que 
vai decorrer no centro pastoral de Pinhel terá 
em conta as regras e cuidados necessários 
decorrentes da pandemia. No encontro, será 
feita uma avaliação da catequese actual e 
previsões para o próximo ano. O pároco dará a 
conhecer, pela primeira vez, o itinerário de 
Catequese de Infância e Adolescência que está 
previsto iniciar-se depois das JMJ 2023. 
 

CONFISSÕES PROFISSÃO DE FÉ 
Para estarem em graça no dia da festa da 
Profissão de Fé que vai ocorrer dia 19 de junho, os 
adolescentes que fazem a festa terão a 
oportunidade de se confessarem no dia 18, sexta-
feira antes, na igreja de S. Luís, pelas 14h30. 
  

VOTOS TEMPORÁRIOS 
 
 
 
 
 

O Convento de Monte Real, na Diocese de 
Leiria-Fátima, celebrou a passada sexta-feira, 
dia 11 de junho, a profissão de votos 
temporários de três clarissas timorenses, 
Ibrânia, Bernadete e Antonieta, a partir das 
15h00, numa celebração transmitida online. As 
religiosas são os primeiros frutos da Fundação 
do Mosteiro em Tunu Bibi, Diocese de Maliana, 
em Timor-Leste. 
 

ENCONTRO IBÉRICO 
As Comissões Episcopais que coordenam o 
sector das Comunicações Sociais em Portugal e 
Espanha, na Igreja Católica, promoveram dias 7 
e 8 de julho um Encontro Ibérico, que abordou 
os desafios da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) de 2023, em Lisboa. 

CONSELHO ECONÓMICO 
O Conselho Económico da paróquia reuniu no 
passado dia 11 de junho, pelas 21h, no centro 
Pastoral, para tratar alguns assuntos 
relacionados com a administração paroquial e o 
pós-pandemia. 
 

PRÉDIOS: Q. BERNARDOS 
A comunidade cristã da Q. dos Bernardos é a 
herdeira de Maria de Fátima Morgado, falecida 
a 11 de dezembro de 2020. A herança é 
constituída essencialmente por dois pequenos 
prédios urbanos (um deles habitação própria) e 
uma série de prédios rurais que agora a 
comunidade disponibiliza para venda no caso 
de haver interessados e propostas adequadas. 
Os contactos fazem-se através do Cartório 
Inter-paroquial no centro Pastoral de Pinhel. 
 

CEP: JORNADAS 
As Jornadas Pastorais do Episcopado Português 
realizam-se em Fátima, de 14 a 16 deste mês, 
com o tema “A receção do Sínodo dos Bispos 
sobre os jovens e a Jornada Mundial da 
Juventude Lisboa 2023”. O encontro tem como 
orador o padre salesiano Rossano Sala, que foi 
secretário especial para a XV Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, 
a fé e o discernimento vocacional. 
 

UEFA NO VATICANO 
O Papa recebeu no Vaticano o presidente da 
UEFA, na véspera do início do Campeonato 
Europeu de Futebol, que teve início esta sexta-
feira. Aleksander Cefirin esteve com Francisco, 
acompanhado pelo presidente da Federação 
Italiana de Futebol, Gabriele Gravina. 
 

CELEBRAÇÃO ECUMÉNICA 
O Conselho Português de Igrejas Cristãs (COPIC) 
celebrou o seu 50º aniversário com uma 
celebração Ecuménica no dia 12 de junho, às 
15h00, onde foi assinado o memorando para o 
programa «Eco Igrejas Portugal». 
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JMJ Lisboa 2023  
abriram as inscrições para o coro  

As inscrições para o coro da JMJ Lisboa 2023, responsável pela animação 
das celebrações da Jornada Mundial da Juventude, já abriram. Para fazer 
parte deste projeto, os candidatos devem ter experiência coral, 
competências básicas de leitura musical e idades compreendidas entre 
os 15 e os 30 anos à data de 31 de agosto de 2023. 
Na primeira fase de captação de talentos, que decorre nos meses de 
junho e julho, cada comité organizador diocesano fará uma pré-seleção 
de até 10 candidatos que serão, depois, convidados a participar em 
audições presenciais, nos meses de outubro e novembro, em Lisboa.  Os 

elementos escolhidos para integrar o coro, que contará com cerca de 200 elementos, deverão ter 
disponibilidade para se deslocar a Lisboa para os ensaios. A JMJ Lisboa 2023 prevê ensaios com a 
duração de um fim-de-semana nos meses de julho e outubro de 2022, janeiro, março, abril, junho 
e julho de 2023. Para mais informações sobre o processo de inscrições, que termina no fim de junho, 
contacta a tua diocese através do seguinte contacto diocesano guarda@lisboa2023.org  

 

filme sobre padre que foi pugilista e ator 
Os atores católicos Mel Gibson e Mark Wahlberg são os protagonistas de 
"Stu", filme à volta da vida do norte-americano Stuart Long, ex-pugilista 
que foi ordenado padre e morreu em 2014, que começou recentemente 
a ser rodado em Los Angeles, EUA. 
Stuart Long frequentou escolas católicas, mas afastou-se da fé, tendo 
abraçado o boxe. Não obtendo sucesso, foi para Hollywood com o 
propósito de tentar a sorte na indústria cinematográfica, sonho que 
também fracassou. Um dia a moto que conduzia foi atingida por um carro 

e ele foi atropelado por um segundo veículo. Enquanto estava no hospital, redescobriu a fé, tendo 
procurado aprofundar a vocação ao sacerdócio na abadia de Mount Angel, de Beneditinos, no 
estado do Oregon. Diagnosticado, durante o tempo de seminário, com uma doença muscular 
degenerativa rara, recebeu a ordenação sacerdotal apoiado em muletas. Exerceu o ministério no 
estado de Montana recorrendo a uma cadeira de rodas motorizada. 
 

Homenagem ao padre Canário 

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo inaugurou um monumento 
de homenagem, a título póstumo, ao Padre José Canário Martins, que 
serviu a freguesia por mais de seis décadas (1936-2002) e teve ao seu 
cuidado pastoral as paróquias de Figueira de Castelo Rodrigo e Castelo 
Rodrigo. O busto do Padre Canário é da autoria do Mestre José João 
Brito. O Padre Canário nasceu a 30 de Agosto de 1911, em Teixoso-
Covilhã e foi ordenado sacerdote a 1 de Janeiro de 1934, tendo falecido 
a 23 de Agosto de 2005.  
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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 

16 de junho              | quarta Eucaristia em Gamelas: 19h00 

17 de junho              | quinta Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

18 de junho              | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

19 de junho              | Sábado 
XII Comum 

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

20 de junho              | Domingo 
XII Comum 

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

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

traduzido pelo SNPC. 

Será que a minha avó, que morreu, me vê do 

Céu? 
Nós acreditamos que Jesus não abandona as 
pessoas na morte, como Deus Pai não 
abandonou o seu Filho no túmulo, mas 
ressuscitou-o. Acreditamos, a partir das 
palavras de Jesus, que aquando da nossa 
morte, Ele nos acolhe numa vida nova. Essa 
vida, não a podemos conhecer. Mas 
acreditamos que queles que estão vivos com  
 

No fim do curso... 
 

Um estudante reprovou no 
exame final do curso e escreveu 
ao pai: “Paizinho, os 
professores ficaram tão 
encantados com o meu exame 
que me pediram para o repetir 
no próximo ano…”  

Deus não estão congelados. Amam, agem. Foi 
por isso que Santa Teresa de Lisieux disse: 
Quero passar o meu Céu a fazer o bem na 
Terra. Não sabemos se eles nos veem como nós 
vemos, mas acreditamos que nós e eles 
continuamos a estar unidos em Jesus Cristo. 
Algumas pessoas continuam a viver uma união 
forte com aqueles que as deixaram, através da 
oração ou no momento da Comunhão. Por 
vezes, também, em pequenos acontecimentos, 
sentimos que aqueles que nos deixaram estão 
sempre presentes, mas de uma maneira 
diferente… 
 


