
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

 
Rodeada dos seus netinhos, era uma velhinha muito 
sorridente. Contava muitas histórias dos tempos da sua 
meninice e era um gosto escutá-la. Contudo, há dias 
encontrei-a a chorar compulsivamente, embora as lágrimas 
fossem pequeninas e o rosto não desenhasse de forma clara 
o seu caminho. Um dos netinhos ia fazer a Primeira 
Comunhão, e convidara a avó. Ia fazer uma grande festa. A 
cerimónia era às onze horas, mas antes disso os convidados 
tinham um pequeno repasto em casa. Por isso a avó 
chorava. Chorava ao recordar a sua primeira comunhão. 
Nesse tempo era obrigatório estar vinte e quatro horas sem 
comer para poder comungar. Por vezes, algumas crianças 
não aguentavam e desmaiavam. Ela não aguentara, e umas 
horas antes da Primeira Comunhão, dera um salto á cozinha 
e, às escondidas, assaltara o cozido meio à portuguesa que a 
mãe dela fizera para depois da festa. Chorava com remorso. 
Nunca confessara esse pecado. Tinha vergonha de não ter 
sido tão forte como Deus merecia. Não O ter respeitado 
como devia. E agora, ao ouvir o convite do netinho, o 
passado voltara a ela. Na verdade, ao longo da sua longa 
vida, tinha entendido que, afinal, não se desrespeitava Deus 
matando a fome. No entanto, dava conta que agora já nada 
disso era importante e chorava. Ai, senhor padre, há tanta 
gente que não guarda nenhum jejum antes de comungar. Há 
tanta gente que vai comungar sem estar confessada. Há 
tanta gente que vai comungar em pecado. Há tanta gente 
que vai comungar sem saber o que vai comungar. Sem 
perceber que é Deus que entra em nós para entrar em 
comunhão connosco. A avozinha estava triste porque hoje a 
comunhão já não era bem comunhão. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Embora se alegre ao ver seus 
discípulos felizes pelos prodígios 
da pregação, ele não se detém 
em elogios e perguntas, mas se 
preocupa com seu cansaço físico 
e interior. E por que ele faz 
isso? Porque ele quer alertá-los 
de um perigo, que sempre está à 
espreita para nós: o perigo de 
nos deixarmos apanhar no 
frenesi do fazer, de cair na 
armadilha do activismo, onde o 
mais importante são os 
resultados que obtemos e 
sentindo-nos protagonistas 
absolutos. Quantas vezes 
acontece também na Igreja: 
estamos ocupados, corremos, 
pensamos que tudo depende de 
nós e, no final, corremos o risco 
de negligenciar Jesus e voltamos 
sempre ao centro. Para isso, ele 
convida os seus a repousar um 
pouco à parte, com Ele. Não é 
apenas o descanso físico, é 
também o descanso do 
coração. Porque não basta 
“desligar”, é preciso descansar 
de verdade. E como isso é 
feito? Para fazer isso, você tem 
que volte ao cerne das coisas : 
pare, cale-se, reze, para não 
passar da correria do trabalho à 
correria das férias. Jesus não se 
retirou das necessidades da 
multidão, mas todos os dias, 
antes de mais nada, retirou-se 
na oração, no silêncio, na 
intimidade com o pai” 
 

 

Angelus, 18.07.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

HONRAR SÃO BERNARDO 
Apesar da pandemia e das normas que 
impedem a realização das festas religiosas 
populares como estávamos habituados, este 
verão iremos assinalar essas festas com uma 
celebração eucarística mais solene. Nesse 
sentido, no próximo domingo, dia 1 de agosto, 
pelas 15h, será celebrada na comunidade cristã 
de Q. dos Bernardos uma Eucaristia solene em 
honra de S. Bernardo. 
 

FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA 
A funcionária da paróquia estará ausente entre 
os dias 23 a 31 de julho, motivo pelo qual o 
cartório inter-paroquial estará encerrado ao 
público. Voltará a encerrar entre os dias 16 e 31 
de agosto. Em casos de necessidade urgente 
deve-se contactar a paróquia nos contactos 
telefónico e/ou email. 
 

DIA DOS AVÓS 
Este domingo, dia 25 de julho, assinala-se o ‘Dia 
Mundial dos Avós e dos Idosos’. O Papa 
Francisco instituiu que se celebrasse este dia no 
quarto domingo de julho, junto à celebração 
litúrgica de São Joaquim e Santa Ana (26 de 
julho). 
 

MULHERES NO SÍNODO 
A Secretaria do Sínodo dos Bispos anunciou a 
composição das três comissões que vão 
preparar a assembleia geral de 2023, convoca-
da pelo Papa, com a presença de dez mulheres 
entre 41 elementos. A Comissão Metodológica 
será coordenada pela irmã Nathalie Becquart, 
subsecretária do Sínodo dos Bispos e primeira 
mulher com direito a voto nestas assembleias 
 

MARCELO DOA PRÉMIO 
O presidente da República Portuguesa vai doar 
o montante do “Prémio José Aparecido de 
Oliveira”, que lhe fora atribuído no valor de 30 
mil euros, à Caritas de Moçambique para apoiar 
organizações não-governamentais que operam 
em Cabo Delgado. 

VACINAS PARA TODOS 
O Vaticano, a Associação Médica Mundial 
(WMA) e a Associação Médica Alemã (GMA) 
apelaram hoje à promoção do “acesso global 
equitativo” às vacinas contra a Covid-19, 
disponibilizando-a às populações mais pobres e 
desprotegidas. 
 

VACINAS PARTILHADAS 

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou 
no final da cimeira da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) que Portugal irá tripli-
car a oferta de vacinas aos países lusófonos afri-
canos e a Timor-Leste para apoiar o combate à 
covid-19, passando de um para três milhões de 
doses. Se “não avançamos com a imunização à 
escala global, nenhum de nós está verdadeira-
mente protegido”, justificou António Costa. 
 

BISPOS ESTADUNIDENSES 
Para este verão, a Conferência Episcopal dos 
Estados Unidos destinou mais de 1,36 milhão 
de dólares para a Igreja na África. O anúncio foi 
feito pelo site dos bispos dos Estados Unidos: 
“27 Conferências Episcopais, associações regio-
nais de Conferências Episcopais e Congrega-
ções Religiosas receberão apoio financeiro para 
a pastoral, o desenvolvimento de lideranças, 
evangelização e ministério social”. 
 

TAIZE ACOLHE DE NOVO 
A comunidade ecuménica de Taizé voltou a 
acolher peregrinos. O irmão Alois, prior da 
comunidade, saudou o regresso dos jovens 
depois de um período sem grupos na comuni-
dade por causa da pandemia da Covid-19. 
 

MISSAS TRIDENTINAS 
O Papa Francisco decidiu pôr um ponto quase 
final, pelo motu próprio “traditiones custodes”, 
às celebrações segundo o rito tridentino (de 
costas voltadas para o povo e em latim) que 
vinha do século XVI e cuja última revisão tinha 
sido em 1962. O problema está nos abusos e na 
recusa em aceitar a autoridade do Vaticano II. 
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JMJ 2023: Vilar Formoso quer  
ser «porta de entrada»  

A Câmara de Almeida e o Comité Organizador Diocesano da 
Guarda para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023 
assinaram um protocolo, visando fazer de Vilar Formoso “a porta 
de entrada” para milhares de jovens em Portugal. 
“Através do protocolo agora assinado, o Município de Almeida 
precederá à produção e instalação, em local a definir, de 
estruturas publicitárias, para divulgação da JMJ Lisboa 2023, 
com o respetivo layout articulado com o Comité Organizador Lo- 

cal e Comité Organizador Diocesano”. O documento prevê também a cedência, por parte da 
autarquia, das instalações da Antiga Alfândega para atividades de acolhimento aos jovens 
peregrinos, bem como apoio logístico e cooperação no decorrer das pré-jornadas da JMJ Lisboa 
2023, a decorrer na Diocese da Guarda. O protocolo foi assinado a 2 de julho, em Almeida, no dia do 
Feriado Municipal, na presença do presidente da autarquia local, António Machado; do bispo da 
Guarda, D. Manuel Felício; da responsável do Comité Organizador Diocesano da Guarda JMJ 2023, 
Sandra Soares; e do presidente da Fundação JMJ 2023, D. Américo Aguiar. 
 

Hino da JMJ Lisboa 2023 em chinês 
Para além da versão latina que já está online, saiu agora a versão 
chinesa do hino das JMJ 2023, “Há Pressa no Ar”. A versão 
envolveu mais de 20 jovens, presentes na comunidade católica 
chinesa em Portugal e da Diocese de Xi’na, na China. A tradução 
e arranjo musical esteve a cargo dos jovens da comunidade em 
Portugal, com o apoio da Irmã Dominia (Lijun Shen), Missionária 

das Servas do Espírito Santo, e do irmão Paul. A gravação da música e do vídeo teve lugar na Diocese 
de Xi’an, na Expo Xi’an e na Catedral de São Francisco em Xi’an, envolvendo o Coro Inglês de Xi’an 
Agios e o Coro Xi’an Seraphim. 
 

Padre Ricardo Fonseca é o novo 
comandante dos Bombeiros pinhelenses 

O padre Ricardo Manuel de Jesus Fonseca é o novo comandante 
do Corpo de Bombeiros Pinhelenses. A tomada de posse ocorreu 
no passado sábado, dia 17 de julho, numa cerimónia simbólica 
devido à atual situação epidemiológica.  
A vida de soldado da paz começou em 2014 e o padre Ricardo 
admite que “o conhecimento veio trazer a possibilidade de 
realizar a carreira que sonhara como bombeiro voluntário”.  

Assume funções “consciente das limitações e impossibilidades”, mas garante tudo fazer “para que a 
Associação Humanitária e o Corpo de Bombeiros alcancem a meta da defesa/socorro de pessoas, 
vidas e bens”, disse à Rádio Elmo. 
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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 julho              | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

30 de julho              | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Vieiro: 19h00 

31 de julho              | Sábado 
XVIII Comum 

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

1 de agosto              | Domingo 
XVIII Comum 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h45 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Eucaristia solene em Q. Bernardos: 15h 
Celebração dominical em V. Madeira: 09h15 
Celebração dominical em Malta: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 
Celebração dominical em Bogalhal: 12h00 
 

O que diz a lua ao sol?  

- Tão grande como és e ainda não te 
deixam sair à noite?!  
 

No confessionário…  

- Senhor Padre, venho confessar que parti 
a cabeça ao Alípio com uma pedrada.  
- Erraste, José, erraste!...  
- Olhe que não, senhor Prior! Olhe que 
não! Acertei-lhe mesmo em cheio!  
 

Entre recém-casados…  

No restaurante, ele, ternamente, 
relembrou:  
- Agora somos um único ser!  
Ela, meigamente, diz-lhe:  
- Sim, é verdade… mas, pelo sim e pelo 
não, manda vir comida para os dois!  
 


