
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  

 

     A n o  I X  |  N º  3 0 6  |  X V I  D o m i n g o  C o m u m  |  1 8  d e  j u l h o  d e  2 0 2 1  

 

Como te amo, Senhor? 
 
 
 
 
 
 

 
Às vezes chego a pensar que me amo a mim através do 
amor que te tenho. Que te amo na medida em que me 
satisfaço, em que me sinto bem, em que me trazes o 
que eu preciso. Isso é amar-te, não na tua medida, mas 
na minha. Isso é amar-me através de ti. Por isso 
quando está tudo bem, eu gosto imenso de ti. Quando 
está tudo mal, eu questiono-me de ti. Outras vezes 
penso que te amo na forma como faço, como cumpro, 
como me tranquilizo porque faço e cumpro. Isso é 
amar-te, não na tua medida, mas na medida do que me 
deves por eu fazer aquilo que faço. Por eu ser um fiel 
cumpridor do que me mandas. É amar-te em mim, na 
medida de eu fazer o que esperas. E ainda outras em 
que te amo no meu entender, na forma como te 
compreendo, como te sei. Ainda há dias um colega 
lembrava que nós, padres, podíamos perfeitamente 
falar de Deus sem acreditar nele, baseados em toda a 
teologia e compreensão intelectual que fizemos Dele. 
Isso é amar-te sem coração, na medida do que 
sabemos e não na medida do teu amor. Para te amar, 
tenho de deixar de pensar em mim, no que eu gosto ou 
sinto, no que eu consigo ou não, no que sei de ti ou 
não, mas no que me amas e porque quero estar 
contigo. Sim, porque amar é estar com. Tão só isso. 
Quero estar contigo, Senhor. E deixa-me tratar-te por 
tu com letra pequena, porque assim sei que estamos 
mais juntos, mais próximos, mais em pé de igualdade, 
mais tu e eu sem qualquer barreira de distância. Pois 
quero estar contigo, Senhor. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“E aqui entramos directamente no 
cerne do problema: quando 
deixamos prevalecer o conforto do 
hábito e a ditadura dos 
preconceitos, é difícil abrirmo-nos à 
novidade e deixarmo-nos 
surpreender. Controlamos: com o 
hábito, com os preconceitos... 
Muitas vezes acabamos por 
procurar a confirmação das nossas 
ideias e esquemas de vida, das 
experiências e até das pessoas, para 
nunca termos de fazer o esforço de 
mudar. E isto também pode 
acontecer com Deus, precisamente 
para nós crentes, para nós que 
pensamos conhecer Jesus, que já 
sabemos tanto sobre Ele e que é 
suficiente repetirmos as mesmas 
coisas de sempre. E isto não é 
suficiente, com Deus. Mas sem 
abertura à novidade e acima de 
tudo - escutai bem - abertura às 
surpresas de Deus, sem espanto, a 
fé torna-se uma ladainha cansada 
que morre lentamente e se torna 
um hábito, um hábito social. Eu 
disse uma palavra: espanto. O que é 
o espanto? O espanto é 
precisamente quando o encontro 
com Deus acontece: «Encontrei o 
Senhor». Mas leiamos o Evangelho: 
muitas vezes, as pessoas que 
encontram Jesus e o reconhecem, 
sentem-se maravilhadas. E nós, 
mediante o encontro com Deus, 
devemos seguir por este caminho: 
sentir maravilha.” 
 
 

Angelus, 04.07.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

PAPA INTERNADO 
O Papa Francisco esteve internado no hospital 
A. Gemelli, em Roma, desde Domingo, dia 4 de 
Julho, dia em que foi sujeito a uma programada 
intervenção cirúrgica no intestino. Tratou-se de 
uma operação para resolver uma “estenose 
diverticular sintomática do cólon”. Segundo as 
informações divulgadas, o Papa está a 
recuperar e já se encontra no Vaticano.  
 

HOMENAGEM A D. ILÍDIO 
Um grupo de amigos de D. Ilídio Leandro 
promoveu uma homenagem ao bispo de Viseu 
falecido a 21 de fevereiro de 2020 e colocou 
uma escultura no cemitério de Pindelo dos 
Milagres para o homenagear. A obra, 
executada em mármore e com 1,95 de altura, 
intitula-se «Um Anjo» e foi concebida pelo 
escultor Paulo Neves. 
 

SÍMBOLOS JMJ NA DIOCESE 
Os símbolos da JMJ – Jornada Mundial da 
Juventude, que vão peregrinar pelas 21 
Dioceses de Portugal, entre Novembro de 2021 
e Julho de 2023, estarão na Diocese da Guarda 
em Março de 2022. 
 

“PAI AMÉRICO” 
As dioceses do Porto e Coimbra organizaram 
iniciativas, nos dias 14, 16 e 17 deste mês, para 
comemorar o 65º aniversário da morte do 
Venerável Servo de Deus padre Américo 
Monteiro de Aguiar, também conhecido como 
«Pai Américo». 
 

FALECIMENTO 
Faleceu no passado dia 13 de julho o padre José 
Atanásio Mendes. Natural de Cortiçô, Celorico 
da Beira, onde nasceu a 12 de abril de 1926, foi 
ordenado sacerdote a 24 de março de 1951. Foi 
prefeito, professor e diretor espiritual do 
Seminário do Fundão. Foi pároco de Açores e 
Velosa (Celorico da Beira), Vale de Prazeres, 
Mata da Rainha, Orca, Zebras, Póvoa de Atalaia 
e Castelo Novo (Fundão). 

15.000 ASSINATURAS 
A Amnistia Internacional (AI) fez chegar ao 
primeiro-ministro, António Costa, o Manifesto
“Eu Acolho”, juntamente com cerca de 15 mil 
assinaturas de cidadãos que acompanham esta 
organização de direitos humanos na sua preo-
cupação “por melhores políticas e mecanismos 
de acolhimento de pessoas refugiadas”. 
 

PAPA VISITA ESLOVÁQUIA 
O Papa anunciou a visita a Eslováquia, em se-
tembro, numa viagem que se inicia na capital 
húngara, Budapeste, na Missa de Encerramen-
to do 52.º Congresso Eucarístico Internacional. 
 

ITINERÁRIO DA CATEQUESE 
A Comissão Episcopal da Educação Cristã e 
Doutrina da Fé, da Conferência Episcopal Portu-
guesa, está a ultimar o novo ‘Itinerário de inicia-
ção à vida cristã’ e o documento preparatório 
foi analisado pelos responsáveis diocesanos da 
catequese, em Fátima. O presidente da 
Comissão Episcopal da Educação Cristã e 
Doutrina da Fé adiantou que gostariam “muito 
de chegar a um ‘itinerário’ mais ou menos final 
até setembro”, para que a Conferência 
Episcopal Portuguesa possa pronunciar-se na 
próxima Assembleia Plenária dos Bispos, que se 
vai realizar de 8 a 11 de novembro. 
 

“A CAIXA DE CORREIO” 

“A caixa de correio de Nossa Senhora”, um 
trabalho de investigação da autoria de António 
Marujo, diretor do 7margens, deu a este 
jornalista o prémio Gazeta de Imprensa, a mais 
prestigiada distinção do jornalismo impresso, 
em Portugal. O trabalho, que foi publicado no 
semanário Expresso de 4 de janeiro e 1 de 
fevereiro de 2020, incidiu sobre o período 
compreendido entre 1940 e 1977, tendo o 
jornalista analisado cerca de 50 mil mensagens 
deixadas, em muitos casos, na “peanha de 
Nossa Senhora” existente junto à Capela das
Aparições, ou enviadas para o Santuário de 
Fátima.  

Informações e notícias        Página 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Paróquia do Bogalhal presente  
em Exposição de Arte Sacra 

Mostrar de forma conjunta peças de arte sacra é o grande 
objectivo da exposição itinerante que foi inaugurada esta sexta-
feira, 9 de Julho, no Museu Diocesano de Lamego, com o tema 
“Diálogos. Na beleza das obras contemplamos a beleza do 
criador”. Numa iniciativa pioneira de colaboração, as Dioceses 
do centro do país (Lamego, Aveiro, Viseu e Guarda) mostram 
meia centena de peças de diversas tipologias, nomeadamente 
pintura, escultura, azulejaria, ourivesaria e paramentaria.  

A Diocese da Guarda estará representada nesta exposição com peças de arte sacra pertencentes ao 
Seminário da Guarda e às paróquias de São Vicente da Beira (Castelo Branco), São Gião (Oliveira do 
Hospital), Folgosinho (Gouveia), Vila Cova à Coelheira (Seia), Souto Maior (Trancoso), Escalhão 
(Figueira de Castelo Rodrigo), Vila Garcia (Guarda), Bendada (Sabugal),  Folhadosa (Seia) e Bogalhal 
(Pinhel), Desta paróquia da Unidade Pastoral de Pinhel está presente um Cristo. A imagem de Cristo 
Crucificado da Igreja Matriz do Bogalhal é não só a mais antiga escultura do património artístico 
existente no concelho de Pinhel, como uma peça de grande importância no património artístico 
Nacional, dada a sua datação recuada.  
A exposição ficará três meses em cada uma das Dioceses. Depois de Lamego (9 de Julho a 15 de 
Outubro de 2021) transita para Aveiro (22 de Outubro de 2021 a 4 de Fevereiro de 2022) e depois 
para Viseu (18 de Fevereiro a 17 de Junho de 2022). A Guarda encerra esta primeira mostra 
interdiocesana de arte sacra, mostrando a exposição de 24 de Junho a 18 de Outubro de 2022, no 
Museu Diocesano da Guarda 
COVID: eventos familiares com mais de dez 
pessoas obrigados a testes 

O Governo previu, em Resolução do Conselho de Ministros, que está 
“sujeito à realização de testes de diagnóstico de SARS-CoV-2, de acordo 
com as normas e orientações da DGS, quem pretenda assistir ou 
participar em eventos de natureza (…) familiar, designadamente 
casamentos e batizados, sempre que o número de participantes exceda o 
definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes em eventos”. 
Ou seja, por determinação do Governo, os participantes em  

eventos familiares – tais como casamentos e batizados – devem fazer teste à Covid-19, sempre que 
o número de participantes seja superior a 10. O diploma prevê que as contraordenações 
sejam “sancionadas com coima de (euro) 100 a (euro) 500, no caso de pessoas singulares, e de (euro) 
1000 a (euro) 10 000, no caso de pessoas coletivas”.  
Estão previstas excepções quem tiver o “Certificado Digital” da vacinação co0mpleta ou o certificado 
que garanta que esteve infetado com o SARS-CoV-2 nos últimos seis meses, e os menores de 12 
anos. Vale a pena recordar que, a partir de 1 de julho, cada utente pode fazer quatro testes rápidos 
por mês comparticipados pelo Estado. Ainda assim, há exceções: a comparticipação não se aplica a 
utentes com certificado de vacinação, nem aos que tenham recuperado da Covid-19. 
Mais informação no site da paróquia de Pinhel ou na página oficial da DGS. 
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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 

21 de julho              | Quarta 
Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

22 de julho              | Quinta Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

23 de julho              | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

24 de julho              | Sábado 
XVII Comum 

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

25 de julho              | Domingo 
XVII Comum 

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

Em família...  

- Mãezinha, porque é que o paizinho tem tão 
pouco cabelo?  
- Porque pensa muito, meu filho.  
- E porque é que a mãezinha tem tanto? 
 - Cala a boca e come a sopa.  
 

Que descaramento!  

- Eu quase a morrer e tu, Manel, a beberes dessa 
maneira!...  
- Ó mulher, alegra-te, estive a beber à tua 
saúde!  
 

Olha que esta!  

Uma mulher foi à bruxa e, depois da consulta, 
apressava-se a sair, quando a vidente interveio: 
- Alto aí! A senhora ainda não pagou!  
- Então a senhora que adivinha tudo, não devia 
ter adivinhado que não tenho dinheiro?  
 


