
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 8  |  X V I I I  D o m i n g o  C o m u m  |  1  d e  a g o s t o  d e  2 0 2 1  

 

Deus ama-nos, não porque sejamos 
bons, mas porque Ele é bom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
O que me impede de ter um olhar misericordioso por 
mim próprio, quando o próprio Deus me ama como eu 
sou? Não que isso justifique as minhas opções erradas. Os 
pecados. Os erros. As costas voltadas. As queixas 
desmedidas. Mas é verdade que Deus me ama muito 
mais do que eu me amo. Deus ama-me, não por eu ser 
bom, que não sou, mas porque Ele é bom. Deus ama cada 
um de nós, não por sermos bons, mas porque Ele é bom. 
Ele ama-me como eu sou e não como eu gostaria de ser. 
Isto parece redutor, e parece que põe tudo em Deus. O 
Centro. E, ao mesmo tempo, retira toda a nossa 
responsabilidade. Não é verdade. Nós somos 
responsáveis. Mas o centro é mesmo Ele. Por isso Jesus 
falava em perdoar setenta vezes sete vezes, que é o 
mesmo que pronunciar o número infinitamente. Porque 
quem ama, não ama com medidas. Ama com esse 
número que é muito mais que setenta vezes sete vezes. O 
número que não cabe na numeração, tal como a 
conhecemos. Por isso ama e perdoa. Porque só sabe 
amar quem souber perdoar. Só ama de verdade quem 
consegue aceitar a diferença que o outro é. A diferença 
que, no outro, pode até ser, dor. Por isso deu a vida por 
todos. Não deu a vida só por alguns. Deus a vida por bons 
e maus, por justos e injustos, por judeus e gregos, por 
escravos e homens livres. Por mim. Por ti. Por todos nós. 
E nunca é demais repetir isto. Deus ama-nos, não porque 
sejamos bons, mas porque Ele é bom. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Ainda hoje a multiplicação 
de bens não resolve os 
problemas sem uma partilha 
justa. Vem à mente a tragédia 
da fome, que atinge 
principalmente as 
crianças. Calcula-se - 
oficialmente - que todos os 
dias no mundo cerca de sete 
mil crianças menores de cinco 
anos morrem por motivos 
relacionados à desnutrição, 
por não terem o necessário 
para viver. Diante de 
escândalos como estes, Jesus 
dirige-nos também um 
convite, um convite 
semelhante ao que 
provavelmente recebeu o 
menino do Evangelho, que 
não tem nome e no qual 
todos nos podemos ver: 
“Coragem, dá o pouco que 
tens, talentos e bens, coloca-
os à disposição de Jesus e dos 
irmãos. Não temas, nada se 
perderá, porque, se 
partilhares, Deus 
multiplica. Expulsa a falsa 
modéstia de te sentires 
inadequado, tem 
confiança. Acredita no amor, 
acredita no poder do serviço, 
acredita no poder da 
gratuidade.” 
 
 

Angelus, 25.07.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

SENHORA DO CARMO  
E SÃO SEBASTIÃO  

Não sendo possível realizar as nossas festas 
religiosas destes tempos de verão, assinalamos 
a ocasião com uma eucaristia solene com as 
imagens dos patronos expostos à devoção. 
Assim, no próximo fim-de-semana serão 
celebradas eucaristias solenes em Quinta Nova, 
no largo em frente à Capela, Sábado, dia 7, 
pelas 21h00, em honra de Nossa Senhora do 
Carmo; e em vale Madeira, na igreja paroquial, 
no domingo, dia 8, pelas 10h30, em honra de S. 
Sebastião. 
 

SEMANA DAS MIGRAÇÕES 
A 49ª Semana Nacional de Migrações irá 
realizar-se de 8 a 15 de agosto, sob o tema 
«Rumo a um nós cada vez maior». E com esta 
semana dá-se início à preparação do Dia 
Mundial do Migrante a ser celebrado a 26 de 
setembro de 2021.  
 

PREPARAÇÃO DE BAPTISMOS 
Na próxima sexta-feira, dia 6 de agosto, vai 
haver na paróquia de Pinhel um encontro de 
preparação de baptismos para pais e 
padrinhos. Será às 21h no Centro Pastoral de 
Pinhel. 
 

ITINERÁRIO DA CATEQUESE 
A Comissão Episcopal da Educação Cristã e
Doutrina da Fé, da Conferência Episcopal
Portuguesa, está a ultimar o novo ‘Itinerário de
iniciação à vida cristã’. O documento
preparatório foi analisado pelos responsáveis
diocesanos da catequese, em Fátima. “Este
itinerário vem na sequência da renovação da
catequese que foi propiciada pelo novo
Directório para a Catequese”, explicou D.
António Moiteiro, presidente da Comissão. O
também Bispo de Aveiro disse que é o conjunto
da infância e da adolescência que este
itinerário “pretende renovar”. 
 

DISCERNIMENTO PASTORAL 
A Comissão Episcopal do Laicado e Família vai 
promover uma formação que vai ser ‘um 
laboratório para o discernimento pastoral’, 
orientado pelo padre italiano Rossano Sala, de 
2 a 5 de setembro, em Leiria. Com o tema 
‘Sinodalidade para a missão: Um laboratório 
para o discernimento pastoral’, a formação vai 
reunir agentes da pastoral juvenil, vocacional, 
universitária e familiar. 
 

ANO AMORIS LAETITIA 
O Vaticano lançou uma campanha nas redes 
sociais para assinalar o Ano ‘Amoris Laetitia’, 
que o Papa decidiu dedicar às famílias, com 12 
propostas de implementação das indicações de 
Francisco. O ano especial foi convocado a 27 de 
dezembro de 2020, dia em que a Igreja Católica 
celebrava a festa litúrgica da Sagrada Família e 
começou na solenidade de São José 
(19.03.2021), decorrendo até à celebração do X 
Encontro Mundial das Famílias, em Roma 
(26.06.2022). 
 

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS 
O Papa Francisco anunciou que o próximo 
Encontro Mundial das Famílias vai decorrer, 
entre 22 e 26 de Junho de 2022, num formato 
inédito: haverá uma assembleia em cada 
diocese católica, em ligação com Roma, em vez 
de um encontro mundial e multitudinário numa 
cidade. O tema do 10.º EMF será ‘O Amor em 
família: vocação e caminho de santidade’ e 
decorre após o adiamento de um ano, por 
causa da pandemia. 
 

FALECIMENTO 
A irmã Natividade Cancela Lucas, da Liga dos 
Servos de Jesus, que nasceu no dia 5 de 
Fevereiro de 1937, em Vale Mourisco, concelho 
do Sabugal e que esteve integrada na 
comunidade da Liga dos Servos de Jesus do 
Rochoso, faleceu no passado dia 11 de Julho, 
aos 84 anos de idade.  
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Julgamento no Vaticano envolve Cardeal  
Já lhe chamam “o maior julgamento em matéria criminal da 
história do Vaticano”, aquele que se iniciou esta terça-feira, 27 
de julho, e que envolve o cardeal Angelo Becciu, ex-chefe de 
gabinete da Secretaria de Estado, assim como nove outras 
pessoas, entre funcionários e consultores, acusados de 
corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e abuso de poder. 

O cardeal Giovanni Angelo Becciu, destituído com perda de direitos e privilégios cardinalícios pelo 
Papa Francisco no final de 2020, foi acusado pelo Tribunal do Vaticano dos crimes de peculato, 
suborno, abuso de funções e cumplicidade.  A sessão inaugural demorou sete horas e o Vaticano 
informou que a acusação tem cerca de 500 páginas. 
É a primeira vez que um cardeal é julgado num tribunal do Vaticano, conforme faz notar o 
jornal Crux. Segundo este meio informativo, o cardeal Becciu reiterou de imediato, pelo seu 
advogado, a sua “inocência absoluta”. Em causa está um complexo processo, iniciado há sete anos 
na Secretaria de Estado do Vaticano, de aquisição de um quarteirão na Avenida Sloane, em Londres, 
que se destinaria à construção de apartamentos de luxo. O processo de compra estava avaliado em 
cerca de 310 milhões de euros. 
 

União das Misericórdias Portuguesas distinguida 
por Parlamento Europeu 

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) foi distinguida 
com o Prémio “Cidadão Europeu”, atribuído pelo Parlamento 
Europeu pelo seu trabalho no apoio à população mais 
desfavorecida. Para Manuel de Lemos, presidente da UMP, a 
distinção do Parlamento Europeu “reconhece o trabalho 
desenvolvido nas 387 Misericórdias que atualmente temos 
ativas e que apoiam diariamente cerca de 165 mil utentes 
através do trabalho incansável de mais de 45 mil colaboradores, 

que têm sido verdadeiros heróis, especialmente no contexto da pandemia”. 
 

Encontro inter-religioso para pressionar 
cimeira sobre o clima 

O Vaticano e as embaixadas do Reino Unido e da Itália na Santa 
Sé promovem, a 4 de Outubro próximo, o encontro Fé e Ciência: 

Rumo à COP26, que reunirá cerca de 40 líderes das principais 
religiões do mundo e dez cientistas de “renome internacional”.  
No final do encontro, será lançado um apelo conjunto, de forma 

a pressionar a Conferência das Partes, que decorrerá entre 1 e 12 de Novembro, em Glasgow 
(Escócia). O encontro será realizado em lugares diferentes do Vaticano e Roma, e tratará a questão 
da emergência climática e a necessidade de um compromisso global para cuidar da criação. 
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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 

6 de agosto              | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

7 de agosto              | Sábado 
XIX Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia solene em Q. Nova: 21h00 

8 de agosto              | Domingo 
XIX Comum 

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

O neto pergunta à avó:  

- Vóoo, vozinha..., por que é que no Pai Nosso, nós 
pedimos a Deus que nos dê o pão de cada dia?! 
Não seria mais prático pedir logo o pão para a 
semana inteira?  
A avó respondeu:  
- Porque Deus é muito bom e não gosta de nos dar 
pão duro... 
 

No autocarro:  

Um bêbedo entrou no autocarro e, sem pedir 
licença, sentou-se ao lado duma senhora.  
Esta muito incomodada diz-lhe:  
- Talvez não saiba, mas o senhor vai para o inferno!  
O bêbedo dá um salto, manda parar o autocarro e 
diz para o condutor:  
- Por favor, deixe-me sair! Apanhei o autocarro 
errado!  
 

Inteligência saloia!  

- Sabes porque é que se põe uma tartaruga de 
enfeitar por cima do televisor?  
- Sei pois! É para ver a imagem da TV em câmara 
lenta!  

 


