
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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A dona Silvina tem agora mais 
uma razão para viver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dona Silvina tem oitenta e nove anos e vive 
com a irmã que tem menos que ela uns seis. 
Foram toda a vida o amparo uma da outra. 
Ambas vestem preto. Mas a Silvina cuida-se, 
arranja-se mais. Terá, porventura, uma 
perspectiva da vida mais convicta e interessada. 
Tem oitenta e nove anos e ainda cuida da irmã 
que caiu e partiu a perna. Mesmo sem grandes 
forças, não desiste de oferecer o melhor à irmã. 
Porém, começou a faltar-lhe a paciência e ontem 
queixou-se. Que hei-de fazer, senhor padre? 
Para esta gente e estas idades que podem cair na 
resignação da vida, é necessário encontrar 
sempre o lado positivo das coisas. Ó dona Silvina, 
a senhora em vez de desanimar deve dar graças a 
Deus porque ainda está e é capaz de ser útil a 
alguém. Ela ergueu o tronco, retocou ao de leve o 
cabelo branco com a mão direita, e sorriu como 
há muito eu não a via sorrir. A nossa dona Silvina 
tem agora mais uma razão para viver. 
 
 
 

Jorge Castela, Pároco 

Papa Francisco: 
“Os Evangelhos 
testemunham que a oração 
de Jesus se tornou ainda mais 
intensa e densa na hora da 
sua paixão e morte. Estes 
acontecimentos culminantes 
da sua vida constituem o 
âmago da pregação cristã: as 
últimas horas vividas por 
Jesus em Jerusalém são o 
coração do Evangelho não só 
porque os Evangelistas 
dedicam um espaço 
proporcionamente maior 
para esta narração, mas 
também porque o 
acontecimento da sua morte 
e ressurreição – como um 
relâmpago – ilumina a inteira 
vicissitude de Jesus. Não era 
um filantropo que cuidava do 
sofrimento e das doenças 
humanas: era e é muito mais. 
Nele não há apenas bondade: 
há algo mais, há salvação, e 
não uma salvação episódica – 
a que me salva de uma 
doença ou de um momento 
de desânimo – mas uma 
salvação total, messiânica, 
que dá esperança na vitória 
definitiva da vida sobre a 
morte. 
 
 

 

Audiência Geral, 09.06.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

ENCONTRO DE CRISMANDOS 
De acordo com um manifesto desejo de estar 
com os jovens que se vão crismar, o senhor 
bispo vai encontrar-se com eles na próxima 
quarta-feira, dia 23 de junho, pelas 21h, na 
igreja de S. Luís. No final deste encontro, far-se-
á uma preparação da Liturgia do dia e do Ritual 
do sacramento do Crisma. 
As confissões para preparar o sacramento que 
vai decorrer no Centro Logístico de Pinhel no 
dia 26 de junho, sábado, pelas 15h, serão na 
sexta-feira, dia 25, às 14h30, na igreja de S. Luís 
 

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 
O bispo da diocese da Guarda, D. Manuel 
Felício, endereçou mais uma carta aos 
sacerdotes, informando que a tradicional 
peregrinação diocesana a Fátima que se 
costuma realizar no mês de agosto ainda não 
vai ser possível realizar-se, por causa das 
circunstâncias actuais da pandemia. 
  

TESTES COVID PARA EVENTOS 
A norma, referente à Estratégia Nacional de 
Testes para o SARS-CoV-2, actualizada na terça-
feira, dia 15 de junho, pela DGS, recomenda “a 
realização de rastreios laboratoriais em 
eventos familiares, designadamente casamen-
tos e baptizados, bem como quaisquer outras 
celebrações similares, com reunião de pessoas 
fora do agregado familiar, aos profissionais e 
participantes sempre que o número de 
participantes seja superior a dez”. 
 

PAPA: PANDEMIA E POBRES 
Na sua mensagem para o V Dia Mundial dos 
Pobres, que a Igreja Católica vai celebrar a 14 
de novembro, o Papa alertou para as conse-
quências sociais e económicas da pandemia, 
pedindo uma nova abordagem na luta contra a 
pobreza, numa mensagem divulgada hoje pelo 
Vaticano. “A pandemia continua a bater à porta 
de milhões de pessoas e, mesmo quando não 
traz consigo o sofrimento e a morte, é 
portadora de pobreza”, escreve Francisco. 

CATEQUESE EM PINHEL 

No passado dia 16 o grupo de catequistas de 
Pinhel reuniu com o pároco, ocasião para fazer 
uma avaliação da catequese deste ano pastoral 
e iniciar a organização do novo ano catequé-
tico. A maioria dos grupos de catequese irá 
manter os catequistas, embora ainda não este-
jam garantidos todos os grupos de catequese. 
Dado que as sessões de catequese e o percurso 
catequético têm sido amplamente hipoteca-
dos, ficou decidido que a catequese deveria 
incidir, não tanto no ritmo escolar, mas num 
itinerário progressivo que conduza à fé. Esta 
proposta vai ao encontro do novo itinerário 
catequético que a Igreja Portuguesa está a 
preparar e que se prevê iniciar após a Jornada 
Mundial da Juventude em 2023.  
 

CARITAS PEDE AUXÍLIO 

A Confederação Internacional da Cáritas pediu 
aos governos do G7 que cancelem a dívida aos 
países pobres e invistam essa verba no combate 
à Covid-19 e às alterações climáticas. 
 

20 ANOS DE LIBERDADE 
A Comissão da Liberdade Religiosa vai assinalar 
os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa no dia 
22 de junho, na Fundação Calouste Gulbenkian. 
 

MEMORANDO ECUMÉNICO 
Um grupo de Igrejas Cristãs em Portugal 
assinou no dia 12 de junho um memorando de 
entendimento: ‘Eco Igrejas Portugal’. A assina-
tura realizou-se numa celebração que assinalou 
o 50.º aniversário do Conselho Português de 
Igrejas Cristãs, do qual fazem parte as Igrejas 
Presbiteriana, Metodista, Lusitana e Evangélica 
Alemã do Porto. 
 

CICLO SOBRE A ORAÇÃO 
Concluiu esta semana o ciclo de reflexões que o 
Papa dedicou à oração nas audienças semanais, 
com 38 catequeses semanais apresentadas 
desde 2020 sobre a necessidade de rezar e 
cultivar a espiritualidade. 
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Aniversário da criação da 
diocese de Pinhel no dia 21 
de junho 
Na próxima segunda-feira, dia 21 de Junho, perfazem 251 anos 
da criação da diocese de Pinhel. Recordamos que Pinhel foi sede 
de Diocese territorial de 1770 a 1882, tendo sido elevada, para 
o efeito, à categoria de cidade a 25 de Agosto de 1770. Foi criada 
pelo Papa Clemente XIV, depois do pedido efectuado pelo Rei 
D. José em carta de 4 de Março de 1770. O pedido foi deferido 
pelo mesmo Papa, que decretou em 21 de Junho desse ano a 
sua criação, embora só a 10 de Julho, o bispado tenha sido 
erigido.  

 

G-7 vai doar mil milhões de doses aos 
países mais pobres 

Mil milhões de doses de vacinas anti-covid-19 serão 
doadas pelos sete países ocidentais mais ricos aos 
países mais pobres até ao final de 2022. A decisão foi 
tomada neste domingo, 13 de junho, no final da 
cimeira que juntou durante três dias em Carbis Bay 
(Cornualha, Reino Unido) os chefes de Estado e 
primeiros-ministros do Reino Unido, EUA, Alemanha, 
França, Itália, Canadá e Japão. 

Na cimeira foi também reafirmada a vontade dos sete países reunirem todos os anos (até 2025) 100 
mil milhões de dólares para apoiar os países mais pobres na descarbonização das suas economias, 
bem como o compromisso de manter o aumento do aquecimento global abaixo dos 1,5º C quando 
comparado com a temperatura média do planeta anterior à Revolução Industrial. 
 

Três dias de «Retiro Musical» 
A Ordem dos Carmelitas propõe a iniciativa “Retiro Musical”, nos 
próximos dias 25 a 27 de junho, no Convento de Avessadas ou em 
formato online. O retiro tem a orientação do padre João Rego e consta 
de momentos de meditação musical e oração pessoal. Aberto a todos, o 
retiro tem uma inscrição, com um custo de 10 euros, e ao qual acresce 
as despesas de alojamento, e deve ser feita através do e-mail 
ce@carmelitas.pt ou pelo telefone 255 538 150. Mais informação 
no sítio online. 
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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 

23 de junho              | quarta Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

24 de junho              | quinta Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

25 de junho              | sexta  Eucaristia em Pinhel: 18h00  

26 de junho              | Sábado 
XIII Comum 

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

27 de junho              | Domingo 
XIII Comum 

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

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

traduzido pelo SNPC. 

Porque é que a missa é sempre igual? 
Imagina que descobriste um tesouro de tal 
maneira importante, que muda toda a tua vida. 
Tu falarias dele à tua família, e depois 
transmiti-lo-ias aos teus filhos, e os teus filhos 
aos seus filhos… Os cristãos têm um tesouro 
inestimável que dá sentido à sua vida: Deus 
ama de tal maneira os seres humanos, que 
venceu a morte. Após dois mil anos, eles 
transmitiram este tesouro de geração em 
geração. 
É por isso que na missa as palavras e os gestos 
são sempre os mesmos: são as mesmas 
palavras e gestos de Jesus. É muito 
tranquilizador saber que as palavras de Jesus se 
transmitiram até nós sem nunca perder o seu 
sentido, não? A missa é mais do que uma 
simples memória: é um verdadeiro encontro 
com Deus e com todos aqueles que o amam. 
Todas as coisas verdadeiramente importantes, 

Depois de passar por toda esta angústia, 

só nos falta dizerem que a vacina será um 

supositório. 


