
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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pequenina oração 
Faltava uma hora para 
o dia dar lugar a outro 
dia quando me sentei 
nos bancos do 
santuário, do lado 
oposto à vitrina onde 
a imagem de Nossa 
Senhora se destaca. 
Olhei ao meu redor e 
contei doze pessoas 
espalhadas, cada uma 
por si e em seu canto, 
tantas quantas o 
número dos 
apóstolos. Curioso, 
disse para os meus 
botões. O silêncio da  

noite, iluminado por uns quantos focos, contrastava 
com o ruído do dia e o vai e vem dos peregrinos, uns a 
pé e outros de joelhos ou de vela na mão. Permaneci 
naquele banco cerca de meia hora e meia. Havia 
terços que eram quase devorados pelas mãos dos 
doze peregrinos. Iam desaparecendo e tornavam a 
aparecer por entre os seus dedos. Uma conta atrás de 
outra nas mãos e nos dedos em ritmo certo, mas 
calmo, como se um metrónomo estivesse na oração 
daquele gente. Dei por mim a rezar com a forma de 
estar daquelas pessoas. Contemplando-as, encantado 
pelas que não temiam rezar de joelhos. Mulheres e 
homens, sem distinção. 
No banco fui arrastado pela sensação de pequenez 
diante dos outros doze. Pequenino padre. Pequenina 
oração. Não há hora melhor para se estar nos bancos 
daquele capelinha, em Fátima. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“Quando o homem pisou na 
lua, foi dita uma frase que se 
tornou famosa: "Este é um 
pequeno passo para o homem, 
um grande salto para a 
humanidade." Na verdade, a 
humanidade atingiu um marco 
histórico. Mas hoje, na 
Assunção de Maria ao céu, 
celebramos uma conquista 
infinitamente maior. Nossa 
Senhora colocou os pés no 
céu: foi lá não só em espírito, 
mas também com o corpo, 
com tudo de si. Este passo da 
pequena Virgem de Nazaré foi 
o grande salto da 
humanidade. Não é preciso 
muito para ir à lua se não 
vivermos como irmãos na 
Terra. Mas aquele de nós que 
vive no Céu com o corpo nos 
dá esperança: entendemos 
que somos preciosos, 
destinados a ressuscitar. Deus 
não permitirá que nosso corpo 
desapareça no ar. Com Deus 
nada se perderá! Em Maria a 
meta é alcançada e temos 
diante dos olhos o motivo pelo 
qual caminhamos: não 
conquistar as coisas aqui 
embaixo, que desaparecem, 
mas conquistar a pátria lá em 
cima, que é para sempre. E 
Nossa Senhora é a estrela que 
nos orienta. Ela foi primeiro”. 
 
 

Angelus, 15.08.2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA 
A funcionária da paróquia estará ausente entre 
os dias 16 e 31 de agosto. Em casos de 
necessidade urgente deve-se contactar a 
paróquia nos contactos telefónico e/ou email. 
 

FESTA DA LIGA  
DOS SERVOS DE JESUS 

A festa anual da Liga dos Servos de Jesus terá a 
sua realização nos dias 27 e 28 deste mês de 
agosto, num modelo diferente do habitual. Por 
causa das condicionantes pandémicas a 
habitual adoração ao santíssimo realizar-se-á 
em cada comunidade da Liga. Na eucaristia 
solene de sábado, pelas 16h, que será presidida 
pelo bispo diocesano na capela do Outeiro de 
S. Miguel, estarão apenas algumas irmãs e 
servos representantes das diversas comu-
nidades. Na ocasião, tomará posse o Novo 
Conselho de Servos Externos. 
 

PREPARAÇÃO DE BAPTISMOS 
Na próxima quinta-feira, dia 19 de agosto, vai 
haver na paróquia de Pinhel um encontro de 
preparação de baptismos para pais e 
padrinhos. Será às 21h30 no Centro Pastoral de 
Pinhel. 
 

ACOLHER REFUGIADOS 
Um grupo de 21 crianças e jovens estrangeiros 
provenientes dos campos de refugiados da 
Grécia foram acolhidos em Portugal, anunciou 
o governo. As crianças e os jovens são naturais 
do Afeganistão, Paquistão, Bangladesh, 
Palestina, Marrocos, Iraque, Egito e Síria e não 
vieram acompanhados por adultos. 
 

ACADEMIA DAS CIÊNCIAS 
A Prémio Nobel da Química, Emmanuelle Marie 
Charpentier, fundadora e directora da Unidade 
Max Planck para a Ciência dos Patógenos em 
Berlim, foi nomeada pelo Papa Francisco, 
membro ordinário da Academia de Ciências do 
Vaticano. É mais uma mulher a associar-se a 
este organismo. 

CAMPANHA 10001 NOITES 
Como forma de promover o turismo, que sofreu 
quebras face à pandemia da covid-19, o 
município de Ourém decidiu oferecer aos 
turistas que pernoitem mais de um dia no 
concelho, a oferta da segunda noite. Dirigida 
exclusivamente aos turistas nacionais, excepto 
grupos, a campanha inclui ainda um voucher de 
10 euros para que “possam almoçar ou jantar 
num dos restaurantes do concelho aderentes”. 
Luís Albuquerque, o presidente do município, 
revelou que a campanha, que decorrerá entre 1 
de Abril de 2021 e 31 de Março de 2022, não 
estará em vigor nas épocas altas: entre 10 e 15 
Agosto de 2021. Uma boa oportunidade para 
usufruir em Fátima. 
 

PADRE ASSASSINADO 
O padre Olivier Maire, provincial dos Missio-
nários Monfortinos em França, foi assassinado 
por um homem a quem a comunidade dos 
Monfortinos tinha dado acolhimento. O assassi-
nato aconteceu em Vendée, França. O autor do 
homicídio é um cidadão ruandês, com transtor-
nos psiquiátricos e em liberdade condicio-

nal,  que se entregou na esquadra da polícia e 
confessou a autoria do cri-me. Estava sob 
investigação por causa do incêndio na Catedral 
de Nantes, em julho de 2020.  
 

CARTA SUSPEITA 
Uma carta suspeita endereçada ao Papa 
Francisco foi interceptada, durante a noite de 
domingo, numa estação de triagem de 
correspondência na zona de Milão. No interior 
da missiva, proveniente de França, estavam 
três balas. A carta, segundo a polícia italiana, 
citada pela Associated Press, estava escrita à 
mão, podendo nela ler-se: “Para o Papa, Cidade 
do Vaticano, Praça de São Pedro, Roma”. Além 
das três balas, no envelope suspeito 
encontrava-se uma mensagem alusiva às 
operações financeiras no Vaticano. As 
autoridades italianas estão já a investigar a 
origem da carta.  
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DGS reduz distanciamento entre pessoas nas 
celebrações religiosas para 1,5 m 
 

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a Orientação com 
medidas de prevenção e controlo da Covid-19, em Locais de 
Culto e Religiosos, reduzindo o distanciamento exigido para 1,5 
metros. 
Em comunicado, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
informa que, para as celebrações católicas, se mantêm as 
“normas que estão em vigor”, atualizando a questão do distan- 

ciamento. Este distanciamento, anteriormente fixado nos 2 metros, não se aplica a coabitantes. 
Segundo o secretário da CEP, padre Manuel Barbosa, em setembro, o Conselho Permanente do 
organismo episcopal “fará o ponto da situação de acordo com a evolução da pandemia e tendo em 
conta possíveis novas orientações das autoridades competentes”. 
Na Orientação atualizada, a DGS destaca que, “perante a pandemia da Covid-19, é importante 
incentivar e salvaguardar o papel específico das diferentes Instituições de Culto e Religiosas, tanto 
no apoio às comunidades, como no combate à disseminação do vírus”. 
 

Multiplicam-se os sinais de emergência do 
planeta Terra 

O aquecimento global está a ocorrer de forma pior e mais 
rápida do que se temia. Em 2040, dez anos antes do que se 
estimava, poderá ser alcançado o limite de +1,5 ºC, com riscos 
de desastres "sem precedentes" para a humanidade. Este é o 
cenário negro traçado pelo relatório dos especialistas climáticos 
das Nações Unidas, publicado na passada segunda-feira. 

A menos de três meses da cimeira do clima COP26 em Glasgow (Escócia), os especialistas climáticos 
das Nações Unidas — que constituem o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) — publicaram um relatório em que responsabilizam o ser humano por estas alterações. 
Os meses de junho e julho e o que já vai de agosto têm sido pródigos em sinais poderosos de que o 
clima do planeta que é a nossa “casa comum” está em estado de emergência. O planeta já alcançou 
+1,1 ºC e começa a sofrer as consequências: incêndios que arrasam os Estados Unidos, a Grécia e a 
Turquia, dilúvios de chuva que inundam Alemanha ou China, termómetros a bater os 50 ºC no 
Canadá. Precisamos mudar hábitos e cuidar mais da nossa “Casa Comum”. 
 

Papa convida a rezar antes das refeições 
No domingo passado, dia 8 de agosto, o Papa convidou as famílias católicas a recuperar o hábito de 
rezar antes da refeição, abrindo espaço para Jesus, “o essencial, o necessário para a vida 
quotidiana”. “Pelo menos uma vez por dia, comemos juntos; talvez à noite, com a família, após um 
dia de trabalho ou estudo. Seria bom, antes de partir o pão, convidar Jesus, pão da vida, pedir-lhe 
simplesmente que abençoe o que fizemos e o que não pudemos fazer”, disse, desde a janela do 
apartamento pontifício, antes da recitação do ângelus, na Praça de São Pedro, a partir de uma 
passagem do Evangelho segundo São João,  “Eu sou o pão da vida” (Jo 6,48). 
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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 

19 de agosto              | Quinta 
Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00  
Eucaristia em Mangide: 19h00 

20 de agosto              | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

21 de agosto              | Sábado 
XXI Comum 

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

22 de agosto              | Domingo 
XXI Comum 

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

Diz o arquitecto ao novo rico:  
- Aqui vamos aproveitar o espaço e colocar um 
quarto de banho.  
- Senhor arquitecto, eu não olho a dinheiro. Não 
quero um quarto nem dois quartoS de banho... 
Coloque um banho inteiro!  
 

Tabernices…  
- Ó Óscar, aquele fulano é um grande ilusionista! 
Até consegue transformar a água em vinho...  
- Olha a grande coisa! Isso não custa nada...  
- Não me diga que também é ilusionista?  
- Não, sou o taberneiro!  
 

Na escola:  
A professora pediu aos alunos uma composição 
por ocasião do «Dia da Mãe». Depois de examinar 
os trabalhos, olhou para um menino e disse:  
- A tua composição está igual à do teu irmão!  
- Não fique surpreendida, senhora professora, a 
mãe é a mesma!…  
 


