
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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O padre em quem Deus 
acreditava 
 
 
 
 
 
 
 
 

É um padre dos antigos. Não é daqueles antigos que 
permanecem no tempo como peças de um museu de 
antiguidades. É um padre vivido. Com uma vida de 
sacerdócio de dezenas de anos a correr com gosto. Claro 
que não é um padre isento de problemas. Creio que 
também não é isento de dúvidas. Foi assim que se 
abeirou de mim. Desabafou com gosto e entusiasmo, 
ainda que cheirasse a receio. Isto é, sorria e, ao mesmo 
tempo, virava os olhos para o lado. A verdade é que 
também há uma distância no tempo que nos une. Ele 
tem mais uns vinte e cinco anos que eu.  
A conversa surgiu com uma certa naturalidade, é certo. 
Como dois colegas unidos pelas mesmas circunstâncias 
de vida. Por muitas correrias e muitas chatices. Sabes, 
rapaz. Foi assim que me chamou para dizer o que ia 
dizer. Talvez para dar maior autoridade ao que ia referir 
a seguir. Sabes, rapaz, Deus acredita em mim. Repetia 
num outro tom de voz mais próximo do sussurro e do 
meu ouvido. Deus acredita em mim. E isso é o que me 
importa e o que me vale.  
Olhei-o a tentar entrar mais para dentro das palavras 
que acabara de escutar. Olhei-o e fiquei com os olhos 
parados nele. Ou nas palavras. Queria escutá-las de 
novo. Bebe-las até à última gota de sentido. Até secarem 
e atravessarem o nosso olhar, passando dele para mim. 
Tal como a segurança de vida e vocação deste meu 
colega. Sentir que Deus acredita em nós. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Quando se trata do 
Evangelho e da missão de 
evangelizar, Paulo entusiasma-
se, enlouquece. Ele parece não 
ver nada para além desta 
missão que o Senhor lhe 
confiou. Tudo nele é dedicado 
a este anúncio, e ele não tem 
outro interesse senão o 
Evangelho. É o amor de Paulo, 
o interesse de Paulo, o 
trabalho de Paulo: 
anunciar. Chega mesmo a 
dizer: «Cristo não me enviou 
para baptizar, mas para 
anunciar o Evangelho» ( 1 Cor 

1, 17 ). Paulo interpreta toda a 
sua existência como um apelo 
a evangelizar, a dar a conhecer 
a mensagem de Cristo, a dar a 
conhecer o Evangelho: «Ai de 
mim - diz ele - se não anunciar 
o Evangelho» ( 1 Cor.9,16). E 
escrevendo aos cristãos de 
Roma, apresenta-se 
simplesmente assim: «Paulo, 
servo de Cristo Jesus, apóstolo 
por vocação, eleito para 
anunciar o Evangelho de 
Deus» ( Rm 1, 1). Esta é a sua 
vocação. Em suma, a sua 
consciência é que foi 
"separado" para levar o 
Evangelho a todos e nada 
pode fazer senão dedicar-se 
com todas as suas forças a esta 
missão. 
 
 

Audiência, 04.08.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

SÃO LOURENÇO E SENHORA  
DA PURIFICAÇÃO 

Na continuidade do que se tem feito na Unida-
de Pastoral de Pinhel, as comunidades cristãs 
assinalam as datas das festas religiosas que era 
costume ter neste período com uma celebra-
ção solene da Eucaristia. Esta semana, para 
além de Pinhel, serão as comunidades de Juízo 
e do Azevo que vão assinalar as suas festas.  
Em Juízo haverá eucaristia no dia 10, terça-
feira, dia de S. Lourenço, pelas 12h00, em 
honra do mesmo santo. A eucaristia será 
celebrada no largo central da comunidade.  
Já na paróquia, no Azevo, será celebrada uma 
eucaristia solene em honra de Nossa Senhora 
da Purificação no dia 14, sábado, pelas 19h30, 
junto ao pavilhão multi-usos. 
 

NOSSA SENHORA DA TORRE 
No próximo Domingo, dia 15 
de agosto, celebraremos a 
solenidade da Assunção de 
Nossa Senhora. Esta data é 
uma data especial na comu-
nidade pinhelense e convida 
a uma peregrinação à ermida 
de Nossa Senhora da Torre.  

Se não fosse o momento pandémico que 
vivemos, seria uma festa-convívio como vinha 
sendo nos últimos anos. Não sendo possível, 
vamos, ao menos, celebrar uma eucaristia mais 
solene na ermida pelas 18h00. O espaço terá as 
condições sanitárias e de segurança exigidas 
pelo momento que vivemos. 
 

AUDIÊNCIAS DO PAPA 
O papa voltou às audiências gerais semanais, 
após a habitual interrupção em julho e 
exatamente um mês depois da operação 
cirúrgica a que foi submetido, aparentando 
boas condições de saúde, mostrando-se ágil, 
atento e reativo. «Ou tu recebes o Evangelho 
como é, como foi anunciado, ou recebes outra 
coisa. Mas não se pode negociar, com o 
Evangelho”, disse na primeira audiência.  

COPERADORAS DA FAMÍLIA 
O Instituto Secular das Cooperadoras da 
Família, reunido em Fátima, realizou a sua 
assembleia geral electiva, com o tema ‘Cultura, 
Identidade, Renovação e Missão’. Na ocasião 
foi eleita a nova coordenadora geral do 
Instituto, Conceição Vieira. 
O Instituto Secular das Cooperadoras da Família 
nasceu na Guarda em 1933 e foi fundado pelo 
venerável padre Joaquim Alves Brás. Na Dioce-
se tem casas na Guarda, Covilhã e Casegas. 
 

FALECIMENTO 
Faleceu o senhor Padre António Gonçalves, que 
foi Pároco de Erada (Covilhã) durante 58 anos. 
O padre António, que foi ordenado há 71 anos 
por D. José Alves Matoso, fora dispensado das 
responsabilidades paroquiais em 2008. 
 

ACADEMIA DAS CIÊNCIAS 
O papa Francisco nomeou como «membro 
ordinário» da Academia Pontifícia das Ciências 
a professora canadiana Donna Theo Strickland, 
que em 2018 foi distinguida com o prémio 
Nobel da Física pela invenção de um método 
para gerar os impulsos de laser mais curtos e 
intensos alguma vez criados pela humanidade. 
 

POPULORUM PROGRESSIO 
A Fundação ‘Populorum Progressio’ (Santa Sé) 
aprovou o financiamento de 132 projetos em 
23 países da América Latina e do Caribe, num 
gesto da caridade do Papa e da Igreja. 
 

OPUS DEI EM COMEMORAÇÃO 
A Opus Dei está a comemorar 75 anos de 
“trabalho” em Portugal, com diversas iniciati-
vas que lembram o serviço realizado desde 
1946 e o seu fundador, Josemaria Escrivá. 
 

ESPIRITANOS REELEGEM 
O padre Pedro Fernandes foi reeleito superior 
provincial dos Missionários do Espírito Santo 
(Espiritanos) em Portugal, no Conselho que 
decorreu em Barcelos. 
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Comissão da nova tradução da Bíblia  
divulga um livro por mês  

A Comissão que coordena a nova tradução da Bíblia da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP), apresenta a partir do passado dia 1 de agosto, em formato 
online, novos livros para leitura e recolha de contributos para o seu 
aperfeiçoamento. 
O primeiro texto a ser colocado online foi a Primeira Epístola de São Paulo aos 
Coríntios (1Cor). Mensalmente, um novo livro da Bíblia vai ser disponibilizado em 
formato digital, também através dos canais da Agência ECCLESIA. As eventuais 
sugestões e comentários dos leitores podem ser enviados ao secretariado da Co- 

missão Coordenadora da Tradução, através do endereço eletrónico biblia.cep@gmail.com. A 
primeira obra, publicada em formato físico, apresentou ‘Os quatro Evangelhos e os Salmos’, numa 
versão experimental. 
 

Símbolos JMJ vão percorrer Espanha 
A Cruz da JMJ e o ícone mariano que a acompanha vão percorrer Espanha, nos 
próximos meses de setembro e outubro, após a passagem por Angola, onde se 
encontra até 18 de agosto.  
A chegada à fronteira espanhola acontece a 5 de setembro, por volta das 12h15 
(11h15 em Lisboa), e a cerimónia de boas-vindas tem lugar na Paróquia de Maria 
Auxiliadora, em Fuentes de Oñoro, Diocese de Ciudad Rodrigo.  
Entre outros lugares e cidades de Espanha, os símbolos da JMJ peregrinarão a 
León, Santander, Zaragoza, Mallorca, Ibiza e Menorca, Madrid, Pamplona, 
Barcelona, Toledo, Cáceres, Ávila, Tenerife, Canarias, Sevilla e Córdoba. 

 

Presidente da Cáritas defende  
que a “crise social ainda não chegou” 

Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa, afirmou, em entrevista à 
Rádio Renascença e ao jornal Público, que “a crise social ainda não 
chegou” no que toca aos efeitos da pandemia.  
“O tempo da crise social é sempre diferente do tempo da crise 
económica. A situação das pessoas só começa a ser visivelmente crítica 
quando as empresas que lhes pagam o salário não conseguem manter o 

emprego. E só quando o subsídio de desemprego acaba, sem que a economia tenha feito uma 
retoma, é que as pessoas caem em crise”, considerou. 
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A paróquia e unidade pastoral de Pinhel dão as boas vindas aos nossos
migrantes, desejando que se sintam de novo em casa. É uma enorme
alegria recebê-los de novo onde estão as suas raízes, mesmo as espirituais.
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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 

10 de agosto              | Terça Eucaristia solene em Juízo: 12h00 (campal) 

13 de agosto              | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

14 de agosto              | Sábado 
Assunção  

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia solene em Azevo: 19h30 (campal) 

15 de agosto              | Domingo 
Assunção 

Eucaristia solene em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia solene em Ervedosa: 10h30 
Eucaristia Solene em Bogalhal: 11h00 
Eucaristia solene em Malta: 12h00  
Eucaristia solene em Pinhel: 18h00 (Sra da Torre) 
Celebração solene em V. Madeira 09h15 
Celebração solene em Pereiro: 10h30 
 

No consultório:  
- Meu amigo, se o senhor está doente a 
culpa é do álcool e do tabaco!  
- Ai, graças a Deus!… Até que enfim, 
consegui encontrar um médico que diz que 
a culpa não é minha! 
 

No restaurante queixa-se o cliente:  
- O senhor trouxe-me um bife que nem 
sequer enche o prato!  
Responde o empregado:  
- Não se aflija! Vou passá-lo para um prato 
mais pequeno...  
 

É curioso...  
- Sabes o que é um dentista?  
- Sei! É alguém que, mesmo sem fazer 
grandes discursos, nos deixa de boca 
aberta e se alimenta com os nossos 
dentes!  

Censos 2021 num Portugal ‘à beira mar’ 
 


