
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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Padres que não sabem que 
caminham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nós, os padres, às vezes esquecemos que 
precisamos de fazer caminho. Que caminhar 
também é para nós. Pensamos que chegada a nossa 
ordenação sacerdotal, já está o caminho feito. Que 
tudo nos tem de estar claro a partir daí. Que nada 
nem ninguém se vai atravessar no nosso caminho. 
Esquecemos que as estradas têm muitos buracos e 
que se não os taparmos, pelo menos temos de 
passar-lhes ao lado, saltá-los, ou cair neles para 
depois tornar a levantar-nos.  
Chegamos a pensar que a fé que pregamos para os 
outros é a palavra-chave da nossa vida, quando é 
uma entre muitas outras. Não há fé de chumbo, 
como diz um escritor que tenho andado a ler, 
Tomás Halik. Ou melhor, essa fé de chumbo é uma 
falácia que nos traz certezas que não o são. Que nos 
traz seguranças que não existem.  
Não somos mais nem menos que ninguém. Somos 
apenas caminhantes que caminham como 
sacerdotes. E como diz o povinho, o caminho faz-se 
caminhando. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Quão inescrutáveis são os 

caminhos do Senhor! Tocamo-lo 
com as mãos todos os dias, mas 
sobretudo se pensarmos nos 
momentos em que o Senhor nos 
chamou. Jamais devemos 
esquecer o tempo e a forma 
como Deus entrou na nossa 
vida: manter fixo no coração e 
na mente aquele encontro com 
a graça, quando Deus mudou a 
nossa existência. Quantas vezes, 
diante das grandes obras do 
Senhor, surge espontaneamente 
a pergunta: como é possível que 
Deus use um pecador, uma 
pessoa frágil e fraca, para 
cumprir sua vontade? No 
entanto, nada é acidental, 
porque tudo foi preparado no 
desígnio de Deus, Ele tece a 
nossa história, a história de cada 
um de nós: tece a nossa história 
e, se correspondermos com 
confiança ao seu plano de 
salvação, nós o realizamos. O 
chamamento sempre envolve 
uma missão à qual estamos 
destinados; para isso nos é 
pedido que nos preparemos 
seriamente, sabendo que é o 
próprio Deus quem nos envia, o 
próprio Deus quem nos sustenta 
com a sua graça” 
 
 

 

Audiência Geral, 30.06.2021 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

PÁROCO AUSENTE 
O nosso pároco vai retirar-se nas duas próximas 
semanas, com o objectivo de descansar e 
fomentar o encontro com Deus. De 11 a 16 
estará mesmo em exercícios espirituais de 
Santo Inácio na Casa da Torre, dos jesuítas, em 
Soutelo, no concelho de Vila Verde. No 
entanto, estará na paróquia ao fim de semana. 
 

BENTO XVI EM JUBILEU 
No passado dia 29 de junho, para além da 
celebração dos 25 anos de ministério 
sacerdotal do nosso pároco, também Bento XVI 
celebrou a sua ordenação sacerdotal, que 
aconteceu há 70! 
 

D. ANTÓNIO BRAGA 
O bispo emérito de Angra (Açores), D. António 
Sousa Braga, comemorou no dia 30 de junho 25 
anos de ordenação episcopal, na sua freguesia 
natal, Santo Espírito, na ilha de Santa Maria. 
 

OUTEIRO DE SÃO MIGUEL 
O Outeiro de São Miguel | Escola Regional Dr. 
José Dinis da Fonseca, pertencente ao Instituto 
de São Miguel e que está localizado na cidade 
da Guarda, vai avançar com o Ensino 
Profissional no ano lectivo 2021/2022, 
arrancando com os cursos de Técnico/a de 
Artes Gráficas e Técnico/a de Apoio 
Psicossocial. 
 

A BÍBLIA EM PORTUGAL 
Uma primeira edição da primeira tradução 
completa da Bíblia para português, atirada ao 
mar por estar “cheia de erros”, é um dos pontos 
de partida da investigação do frade capuchinho 
e investigador em ciências bíblicas Herculano 
Alves. Esse trabalho deu origem à obra A Bíblia 
em Portugal, em seis volumes, que nesta 
quinta-feira, 1 de Julho, foi apresentada em 
Gouveia, num dos actos preparatórios do 
congresso internacional A Bíblia na Cultura 
Ocidental, que se realiza no próximo ano. 

L’OSSERVATORE ROMANO 
O jornal do Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’, 
celebrou no dia 1 de julho o seu 160º 
aniversário. O Papa associou-se à celebração, 
com uma mensagem em vídeo na qual se 
confessa leitor da publicação, “da primeira à 
última página”. “Leio todos os dias e, quando 
não sai no domingo, sinto que falta alguma 
coisa”, refere Francisco. 
 

SERVOS EXTERNOS DA LIGA 
Jorge Craveiro foi eleito como o novo 
Coordenador Geral dos Servos Externos da liga 
dos Servos de Jesus. A eleição aconteceu 
durante a Assembleia Geral do dia 12 de Junho, 
no Outeiro de São Miguel, na Guarda.  
Da nova direcção também fazem parte Maria 
Isabel Alexandre Almeida (secretária) e 
Madalena Silva e Lígia Borges (vogais). O novo 
Coordenador Geral dos Servos Externos da liga 
dos Servos de Jesus é natural Valverde, 
concelho do Fundão.  
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“bem haja!” 
 
 
 
 
 
 

O nosso pároco, o Padre Jorge Manuel 
Pinheiro Castela, agradece a todos 
aqueles que o parabenizaram e aqueles 
que rezaram por ele por ocasião dos 
seus 25 anos de ministério sacerdotal, 
assim como as demais surpresas que 
fizeram do dia 29 de junho deste ano um 
dia muito especial no seu ministério.  

Deus compense a todos em dobro  

de Amor! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Os símbolos da JMJ pelas dioceses 
Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) – a Cruz e 
o ícone de Nossa Senhora – vão peregrinar pelas 21 dioceses 
católicas de Portugal a partir de novembro deste ano, até julho 
de 2023. Vão estar um mês em cada uma das dioceses de 
Portugal e estarão em Angola, entre 8 de julho e 15 de agosto, 
e em Espanha, nos meses de setembro e outubro, deste ano. 
A Cruz da JMJ foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jovens 
em abril de 1984 e marcou o início de uma peregrinação da ju- 

ventude de todo o mundo; em 2000, o mesmo pontífice confiou aos jovens uma cópia do Ícone de 
Nossa Senhora ‘Maria Salus Populi Romani’. A cruz de madeira mede 380 cm de altura e pesa 31 kg; 
os braços medem 175 cm de largura e os painéis em madeira medem 25 cm de largura, e o Ícone 
de Maria mede 118 cm de altura, tem 79 cm de largura e 5 cm de profundidade, pesando 15 Kg. 
 

«Relatório Matic»  

Bispos da União Europeia criticam aprovação  
A Comissão dos Episcopados Católicos da União Europeia 
(COMECE) criticou a aprovação, no Parlamento Europeu, do 
chamado ‘Relatório Matic’, que restringe objeção de 
consciência e promove direito ao aborto nos Estados-membros. 
O padre Manuel Barrios Prieto, secretário-geral da COMECE, 
disse ao portal ‘Vatican News’ que esta é uma decisão 
preocupante, considerando “inadmissível” que o acesso ao 
aborto prevaleça sobre a objeção de consciência de profissio- 

nais e instituições de saúde. O relatório sobre “Saúde e direitos reprodutivos e sexuais na União, no 
âmbito da saúde das mulheres” é um texto não vinculante para os Estados-membros, que considera 
o aborto como direito humano; foi aprovado com 378 votos a favor, 255 contra e 42 abstenções, 
apelando também à garantia do acesso universal ao aborto seguro e legal. 
 

Donativos para os cristãos perseguidos em 2020 
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) angariou 122,7 
milhões de euros em donativos para os cristãos perseguidos, a 
nível global, e em Portugal registou-se “um máximo histórico” 
ultrapassando os 3 milhões e 400 mil euros. 
Segundo a fundação pontifícia, os donativos dos benfeitores – 
“a instituição não recebe quaisquer verbas públicas” – apoiaram 
4758 projetos, com destaque para o continente africano, com  

cerca de 32,6% do total dos projetos, e a a Ásia, que “foi outra região prioritária”, com 18% do total 
de ajuda. Com o apoio da AIS foram também construídos, reconstruídos ou restaurados “cerca de 
744 igrejas, casas paroquiais, conventos, seminários ou centros comunitários”, após terem sido 
destruídos ou danificados, a sua maioria, por ataques terroristas ou de situações de guerra, 
informa a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. 
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Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, telef: 271 413 785 / 967 390 389 | 
email: paroquiapinhel@gmail.com | www.paroquiadepinhel.com | https://www.facebook.com/paroquiadepinhel/ 

“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 

10 de julho              | Sábado 
XV Comum 

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

11 de julho              | Domingo 
XV Comum 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia dominical em Malta: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Celebração dominical em Bogalhal: 09h15 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em Pereiro: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h45 

17 de julho              | Sábado 
XVI Comum 

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

18 de julho              | Domingo 
XVI Comum 

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

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

Se a Bíblia diz a verdade, porque é que todas as pessoas não 

acreditam em Deus? 
Acreditar que «a Bíblia diz a verdade» é já acreditar em Deus! 
Muitas pessoas não acreditam em Deus por motivos diferentes. O 
primeiro é que não vimos com os nossos olhos o que está escrito 
na Bíblia. Outra razão, para muitos, é que se Deus existisse 
verdadeiramente, impediria o sofrimento e a morte. E para aqueles 
que duvidam dos Evangelhos, não é possível que Jesus tenha 
ressuscitado: um morto não pode levantar-se e estar vivo. Não, 
acreditar em Deus não é evidente. Nunca teremos provas 
científicas. Deus não se impõe, mas deixa-nos ir até Ele com toda a 
nossa inteligência. Acreditar é sempre confiar naqueles que 
escreveram a Bíblia e nas palavras do próprio Jesus. E, depois, 
nunca se acredita em Deus de uma vez por todas. A fé é uma 
busca, um caminho pelo qual avançamos com outros crentes. 
 

Este Boletim Paroquial 
serve duas semanas: de 
5 a 18 de julho 

 


