
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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O ministério sacerdotal  
não é um privilégio 
 
 
 
 
 
 

 
Estava ordenado há pouco tempo e fora enviado pelo seu 
bispo a estudar em Roma. Numa daquelas universidades 
famosas no meio eclesiástico. Encontraram-lhe alojamento 
num típico colégio de estudantes que eram, ao mesmo 
tempo, sacerdotes. Independentemente das virtudes deste 
jovem sacerdote, oriundo de um país de missão ad gentes e 
que não conheço nem quero ajuizar, contaram-me que, como 
no colégio se organizavam por grupos para executar algumas 
tarefas, e que lhe tocara levantar, com outros, as mesas do 
almoço e jantar de uma semana em cada mês, este sacerdote 
se dirigira ao director do colégio para lhe manifestar que não 
faria aquele serviço, porque, e cito: “isso colocava em causa a 
sua dignidade sacerdotal”. Claro que, à distância da realidade 
e das palavras no tom em que foram usadas, facilmente 
abrimos a mão para apontar com o dedo indicador. Mas 
depois descobrimos os restantes dedos, o médio, o anelar e o 
mínimo, a apontar para nós. Como de facto.  
Parece-me muito fácil que nós, os consagrados, por nos 
termos entregue a Deus de uma forma total, ou quase total, 
caiamos na tentação de pensar que isso nos traz uma 
dignidade que Deus não concede aos outros. Ou que nos 
devem respeitar, não pelo que somos e porque somos, mas 
pela dignidade do nosso múnus sacerdotal. Ou, num 
extremismo despropositado, chegar a pensar que a Igreja, no 
seu conjunto e no povo que é de Deus, nos tem de agradecer 
porque já nos entregámos a Deus. Que tolice!  
O ministério sacerdotal não é um privilégio. É uma forma de 
vida e missão. É uma vocação para os outros e não para nós. 
É um serviço. Nós é que temos de agradecer a quem nos dá a 

possibilidade de viver essa missão. 
 

Jorge Castela, Pároco 

Papa Francisco: 
“Estes adversários de Paulo 
argumentaram que 
também os gentios tinham 
de se submeter à 
circuncisão e viver de 
acordo com as regras da lei 
mosaica. Voltam atrás às 
observâncias de antes, o 
que tinha sido superado 
pelo Evangelho. Portanto, 
os Gálatas teriam de 
renunciar à sua identidade 
cultural a fim de se 
submeterem às normas, 
prescrições e costumes 
típicos dos judeus. E não só. 
Esses opositores 
argumentaram que Paulo 
não era um verdadeiro 
apóstolo e, por 
conseguinte, não tinha 
autoridade para pregar o 
Evangelho. Muitas vezes 
vemos isto. Pensemos em 
alguma comunidade cristã 
ou diocese: começam as 
histórias e depois acabam 
por desacreditar o pároco, 
o bispo. É precisamente o 
caminho do maligno, das 
pessoas que dividem, que 
não sabem construir. E 
nesta Carta aos Gálatas 
vemos este procedimento.” 
 
 

 

Audiência Geral, 23.06.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

ANIVERSÁRIO SACERDOTAL 
O nosso pároco, o Padre Jorge Manuel Pinheiro 
Castela, completa no dia 29 de Junho o 25º 
aniversário da sua ordenação sacerdotal. A sua 
ordenação diaconal ocorreu a 2 de fevereiro de 
1996 e a ordenação sacerdotal no dia 29 de 
junho do mesmo ano, na Sé Catedral da Guarda 
por D. António dos Santos. 
 

CONGRESSO INTERNACIONAL 
O Cardeal Gianfranco Ravasi, do Conselho 
Pontifício da Cultura, vai participar, no dia 1 de 
Julho, numa conferência preparatória do Com-
gresso Internacional sobre a Bíblia na Cultura 
Ocidental. O Congresso Internacional “A Bíblia 
na Cultura Ocidental” anunciado para Gouveia 
vai começar a ser preparado com a realização 
de actividades nos dias 1 e 3 de Julho. 
 

RELIGIOSAS EM JUBILEU 
O Instituto das Religiosas do Sagrado Coração 
de Maria (RSCM) está a viver um ano jubilar 
pelos 150 anos de presença em Portugal. O 
Instituto foi fundado pelo padre Jean Gailhac, a 
24 de fevereiro de 1849, em Béziers, França. Em 
Portugal, estão presentes em 38 comunidades, 
com várias valências e serviços. 
 

CONGREGAÇÃO PARA O CLERO 
O Papa nomeou o arcebispo sul-coreano D. 
Lazarus You Heung-sik, de 69 anos, como novo 
prefeito da Congregação para o Clero (Santa 
Sé), informou o Vaticano. O bispo de Daejeon 
sucede ao cardeal Beniamino Stella, de 79 anos 
 

CASA À VENDA Q. BERNARDOS 

A comunidade cristã de 
Quintã dos Bernardos está a 
colocar à venda um imóvel 
urbano com anexo, sito na 
rua de Cima S/nº.  
Os interessados devem 
contactar o Cartório Inter-
paroquial no centro Pastoral 
de Pinhel. 

PAPA OFERECE VENTILADORES 
O Papa Francisco enviou 38 ventiladores e 
material médico-sanitário para nove países em 
crise por causa da pandemia Covid-19, no 
passado dia 18 de junho, através da Esmolaria 
Apostólica. 
 

COVID NA VENEZUELA 
A fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre 
(AIS) informou que a Covid-19 já afetou cerca 
de 10% dos sacerdotes católicos na Venezuela, 
país onde a pandemia está “fora de controlo”. 
24 destes padres acabariam por falecer, 
segundo dados da Conferência Episcopal 
Venezuelana (CEV). 
 

CICLISTA EGAN BERNAL 
O ciclista colombiano Egan Bernal, vencedor do 
“Giro 2021”, a volta à Itália em bicicleta, 
encontrou-se com o Papa, no Vaticano, e 
ofereceu-lhe a sua bicicleta e a “camisola rosa”. 
Bernal falou com os jornalistas e assumiu-se 
como católico, confessando a emoção de ter 
estado com Francisco. 
 

LIVRO SOBRE CARLO ACUTIS 
A obra «Carlo Acutis, da Informática ao 
Paraíso» de Nicola Gori foi lançada esta quinta-
feira. Impresso em 4 cores, num “estilo gráfico 
cativante”, o livro inclui numerosas fotos de 
Carlo Acutis e dos lugares que ele visitou, com 
destaque para Fátima. O autor da obra, Nicola 
Gori, é o postulador da Causa de Canonização 
do Carlo Acutis. 
 

ROBERT SCHUMAN 
O Papa Francisco aprovou as virtudes heroicas 
de Robert Schuman, estadista francês e um dos 
fundadores do projeto europeu. Robert 
Schuman é um leigo nascido a 29 de junho de 
1986 em Clausen, no Luxemburgo, e morto em 
Scy-Chazelles, França, a 4 de setembro de 1963. 
Foi chefe do governo francês, ministro e autor 
da declaração de 19 de Maio de 1950 que deu 
um grande impulso à construção europeia. 
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Centenário de D. José do Patrocínio Dias, 
natural da Covilhã 

O Centenário da Sagração Episcopal e entrada na Diocese de 
Beja de D. José do Patrocínio Dias, natural da Covilhã, começou 
a ser celebrado no dia 3 de Junho e prolonga-se até 4 de Junho 
de 2022. Quando se comemoram os 100 anos da Sagração 
Episcopal (3 de Junho de 2021) e entrada na Diocese de Beja (5 
de Fevereiro de 2022) de D. José do Patrocínio Dias, a 
Congregação Religiosa Oblatas do Divino Coração, quer 
homenagear a figura do seu fundador, uma figura determinante 

na restauração da Diocese de Beja e mesmo do Baixo Alentejo. 
D. José do Patrocínio Dias nasceu na Covilhã a 23 de Julho de 1884. Frequentou o Colégio de São 
Fiel, da Companhia de Jesus, no Louriçal do Campo e na Faculdade de Teologia, da Universidade de 
Coimbra (1902–1907), onde concluiu o curso com distinção. Foi ordenado em 21 de Dezembro de 
1907, na cidade da Guarda. Depois de algum tempo no Seminário do Mondego, foi-lhe entregue a 
paróquia de São Vicente. Em 1908 trabalhou com grande dedicação nas Agremiações Populares 
Católicas. Nomeado Cónego da Sé da Guarda (1915), em 1917 ofereceu-se como voluntário para 
capelão militar. Em 1921 foi sagrado Bispo na Sé da Guarda por D. Manuel Vieira de Matos, Bispo 
da Guarda, tendo tomado posse da Diocese de Beja aos 38 anos de idade, no dia 5 de Fevereiro de 
1922. Morreu em Fátima no dia 24 de Outubro de 1965. 
 

Novos milionários e novos pobres  
na sequência da pandemia 

Cerca de 400 mil pessoas caíram abaixo do limiar da pobreza na 
sequência da crise provocada pela pandemia da covid-19, 
agravando o fosso entre ricos e pobres na comparação com o 
cenário sem crise, revela um estudo realizado pelo Prosper – 
Center of Economics for Prosperity (Centro de Economia da 
Prosperidade – o nome da instituição é em inglês), da 
Universidade Católica Portuguesa.  O limiar da pobreza foi 
definido como 60% do rendimento mediano equivalente. A taxa 

de risco de pobreza aumentou em 25%, de acordo com as conclusões principais do estudo, 
promovido pelo BPI/Fundação “la Caixa”. Outra das conclusões principais do estudo é que uma 
parte substancial da população portuguesa perdeu proveitos: o rendimento mediano anual 
equivalente, ajustado à dimensão e composição do agregado familiar, caiu em mil euros, passando 
de 10.100 euros no cenário sem crise para 9.100 euros no cenário com crise. 
Por outro lado, segundo noticia o “Observador”, numa altura em que subiu o número de pessoas 
em situação de pobreza, o grupo dos mais ricos também engrossou. Os 1% mais ricos em Portugal 
concentram 20% da riqueza. Metade mais pobre só tem 6,5%. Há 19.430 novos milionários na 
pandemia. 
 

FAIS: donativos para os cristãos perseguidos em 
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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 

29 de junho           | terça Eucaristia em Pinhel: 19h00 

30 de junho           | quarta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

1 de julho              | quinta Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

2 de julho              | sexta  
Eucaristia em Pinhel: 18h00  
Eucaristia em Malta: 19h00 

3 de julho              | Sábado 
XIV Comum 

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

4 de julho              | Domingo 
XIV Comum 

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 (XVI)  
Trabalho de Sebastien Antoni publicado no Le Pèlerin, 

Porque é que se diz que Jesus é Salvador? 
Se olharmos à nossa volta, vemos bem que nem tudo 
acontece como desejaríamos. Gostaríamos de ser 
felizes e viver em paz, mas apesar de todos os nossos 
esforços, é difícil. Precisaríamos de nos desembaraçar 
do egoísmo, do medo, da injustiça, e, sobretudo, temos 
uma profunda necessidade de ser amados. Nós, 
cristãos, acreditamos que Jesus veio libertar-nos do mal 
e daquilo que nos faz mais medo, a morte. Isto não 
quer dizer que nunca mais se vai sofrer e nunca mais se 
vai morrer. Jesus oferece-nos a salvação. Se 
acreditamos que Ele é Salvador, podemos viver os 
acontecimentos difíceis, os sofrimentos, na confiança. 
Sabemos que, pela sua morte e ressurreição, os 
momentos difíceis e a morte são uma passagem. Jesus 
amou-nos de tal maneira ao ponto de morrer. Ele 
promete-nos acompanhar-nos sempre e acolher-nos 
para uma vida nova e feliz, no dia da nossa morte. 
 


