
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
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Um Deus que se ama  
ou que se acredita 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estávamos numa reunião de adultos com filhos na 
catequese, e provocara-os a dizer o que pensavam de 
Deus. Um pai mais atrevidote, e posteriormente 
corroborado por outros pais, afirmou sem problemas 
que acreditava em Deus. Que acreditava nele como 
alguém que criara e conduzia os destinos do mundo. Um 
ser acima de nós ou para além de nós.  
Ele falava de Deus como o ser que nos ultrapassa e até 
certo ponto tinha razão. Deus ultrapassa-nos e é 
insondável.  Tinha alguma razão aquele pai que não 
falava de Deus como Pai.  
Cuido que as suas palavras são fruto da época e da 
sociedade em que vivemos, depois dos filósofos da 
suspeita e da modernidade que pretendiam “matar” 
Deus. É a época em que se multiplicam os movimentos 
religiosos e espirituais. É a época do esoterismo, da 
gnose, do psíquico e do mágico. É a época que aceita 
Deus de qualquer modo, mas como um ser que não tem 
de interferir na sua vida porque, afinal, o homem é 
autónomo, é o deus das suas escolhas.  
Por isso é difícil falar ao homem de hoje de um Deus que 
ama e que, remexendo com o nosso coração e com o 
que somos, interfere em toda a nossa vida. Dito, em 
conclusão, por outras palavras, mais directas e mais 
objectivas. É mais fácil acreditar em Deus do que amá-lo. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“O que é hipocrisia? Pode-se 
dizer que é o medo pela 

verdade. O hipócrita tem 
medo da verdade. Prefere 
fingir a ser ele mesmo. É 
como maquilhar-se na alma, 
como maquilhar-se nas 
atitudes, como maquilhar-se 
no modo de proceder: não é 
a verdade. “Tenho medo de 
continuar como estou e 
maquilho essas atitudes”. E a 
ficção impede a coragem de 
falar a verdade abertamente 
e assim escapamos 
facilmente à obrigação de 
dizê-la sempre, em todo 
lugar e apesar de tudo. A 
ficção leva a isso: a meias 
verdades. E meias-verdades 
são uma ficção: porque a 
verdade é verdade ou não é 
verdade. Mas as meias-
verdades são esse curso de 
ação falso. Prefere-se, como 
eu disse, fingir em vez de ser 
você mesmo, e a ficção 
impede essa coragem de 
falar a verdade 
abertamente. E assim 
fugimos da obrigação de 
sempre dizer a 
verdade, diga-o em todo 
lugar e diga-o apesar de 
tudo.” 
 
 

Audiência, 25.08.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA 
Recordamos que o Cartório Inter-paroquial 
continua encerrado até dia 31 de agosto para 
férias da funcionária da paróquia. 
 

SENHORA DAS FONTES 
O Santuário de Nossa Senho-
ra das Fontes, em Santa Eufê-
mia, cumpre este ano 250 
anos de vida, pelo que uma 
comissão organizadora está a 
programar algumas celebra-
ções no fim-de-semana de 4 
e 5 de setembro.  O ponto al- 

to será dia 5, domingo, com a eucaristia 
presidida pelo senhor bispo às 11h30. 
 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
No próximo dia 3 de Setembro, sexta-feira, 
pelas 21h00, os catequistas da paróquia de 
Pinhel irão reunir no Centro Pastoral com o 
objectivo de ultimar a Catequese do ano 
corrente. 
 

CONVÍVIOS FRATERNOS 
No dia 11 de setembro, para o Encontro 
Nacional de Convívios Fraternos, vai haver um 
encontro presencial na Guarda que inclui 
momentos online a nível nacional. Com o tema 
“De mãos dadas”, este é o 48º encontro, 
embora com algumas condicionantes derivadas 
da pandemia. 
 

PRODUTOS JMJ 
O Comité Organizador Local (COL) da Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 
divulgou que se podem encomendar produtos 
oficiais do encontro a partir de 27 países da 
Europa, numa página online em português, 
inglês, francês, italiano e espanhol. No sítio 
online – https://store-eu.lisboa2023.org – é 
possível encontrar, entre outros artigos, 
“dezenas, fios-cruz, cruzes com base, pins, 
ímanes, fitas e novas versões das sweats, t-
shirts e bonés”. 

ATLETAS PARALÍMPICOS 
O Papa Francisco agradeceu o “testemunho de 
esperança e coragem” dos atletas paralímpicos 
que estão a participar nos jogos de Tóquio, no 
Japão, que começaram esta terça. “Envio a 
minha saudação aos atletas e agradeço-lhes, 
porque oferecem a todos um testemunho de 
esperança e coragem”, disse Francisco na 
audiência geral desta quarta-feira, na Sala 
Paulo VI. 
 

DIACONADO FEMININO 
A nova comissão para o estudo do diaconado
feminino na Igreja Católica, cuja criação foi
anunciada pelo Papa Francisco em abril de
2020, irá reunir-se pela primeira vez no próximo
mês de setembro. A notícia deste encontro, que
acontece nas vésperas do arranque de um pro-
cesso sinodal em que se refletirá sobre diferen-
tes aspetos da Igreja (entre eles, seguramente
o papel das mulheres), foi avançada esta
segunda-feira, 23, pelo jornal The Tablet. 
 

AJUDA DO PAPA 
O Dicastério para o Serviço de Desenvolvi-
mento Humano Integral informa que o Papa 
Francisco vai enviar uma ajuda inicial de 200 mil 
euros para as populações atingidas pelo 
terramoto no Haiti, 100 mil para o Vietname 
enfrentar as dificuldades da pandemia e 69 mil 
dólares destinam-se ao Bangladesh. 
 

BEATIFICAÇÃO DE WYSINSKI 
No dia 12 de setembro, será beatificado na 
Polónia o cardeal Stefan Wyszyński. Falecido há 
40 anos, em 28 de maio de 1981, o amor pela 
Igreja custou-lhe a prisão onde, de 1953 a 1956, 
foi submetido a torturas e violências. Em 19 de 
dezembro de 2017, o Papa Francisco reconhe-
ceu as suas virtudes heroicas, enquanto em 
2019 foi provado o milagre por sua intercessão, 
a cura de uma jovem com cancro na tiroide.
Será também beatificada a madre Elżbieta Róża 
Czacka (1876-1961), fundadora da Congrega-
ção das Irmãs Franciscanas Servas da Cruz.  
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Vilar Formoso dá as Boas vindas com a JMJ 
A Câmara Municipal de Almeida e o Comité Organizador Diocesano 
(COD) da Guarda da JMJ Lisboa 2023 instalaram uma mensagem de 
acolhimento junto à fronteira de Vilar Formoso tendo por horizonte a 
realização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. “Aqui começa 
a tua jornada” é a mensagem que se pode ler no outdoor, colocado na 
A25, indicando a Diocese da Guarda como “porta de entrada” para a JMJ 

Lisboa 2023 e Vilar Formoso como a “fronteira da paz”. A colocação do outdoor concretiza um 
protocolo entre a Câmara de Almeida e o Comité Organizador Diocesano da Guarda para a Jornada 
Mundial da Juventude 2023, assinado no dia 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. 
 

D. José Tolentino Mendonça dá “pistas” 
A Agência Ecclesia vai promover um ciclo de conferências com o cardeal 
D. José Tolentino Mendonça sobre “pistas para o recomeço”, que vai ser 
transmitido por videoconferência entre os dias 6 e 10 de setembro, às 
21h30. “A experiência da crise: desafio a renascer” é o tema do itinerário 
proposto pelo arquivista e bibliotecário da Santa Sé para as comunica- 

ções que vai fazer no recomeço de atividades profissionais, escolares e pastorais. 
As comunicações de D. José Tolentino Mendonça decorrem de segunda a sexta-feira e são uma 
proposta de “retiro aberto” a todas as pessoas. Para participar nas conferências, poderá inscrever-
se preenchendo o formulário que se segue; é solicitado a cada participante a comparticipação 
mínima nos custos deste projeto, mediante o pagamento de 5 euros por inscrição, validada através 
do envio do comprovativo de transferência bancária (NIB PT50 0018 000010124457001 82) para o 
email secretariado@ecclesia.pt. 
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CATEQUESE PAROQUIAL 2021/2022 
A catequese paroquial vai retomar a sua actividade no mês de 
Setembro, em cumprimento da importante missão de evangelizar e 
dar a conhecer Jesus às nossas crianças, adolescentes e jovens. 
A paróquia está a organizar-se para poder realizar esta missão de 
modo presencial, tal como fez no final do passado ano pastoral, não 
excluindo formas digitais de encontro com os catequisandos. Para os 
mais novos está, mais uma vez, a reflectir-se a possibilidade da 
“catequese familiar”, uma catequese que seria dada pelos pais depois 
de auxiliados por um catequista.  

Depois de uma reunião efectuada em junho passado para iniciar a planificação, esta semana a 
coordenação de catequese vai reunir na segunda-feira, dia 30 de agosto, às 17h45 para fazer um 
ponto da situação e reflectir sobre as reais possibilidades. Na sexta-feira, dia 3 de setembro, 
haverá reunião de todos os catequistas para ultimar a sua organização.  
As inscrições ou renovação das inscrições serão abertas em breve! 
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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 

30 de agosto               | Segunda Eucaristia em Gamelas: 19h30  

2 de setembro             | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia Em Malta: 19h00 

3 de setembro             | Sábado 
XXIII Comum 

Eucaristia vespertina em Cidadelhe: 16h30 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h15 

4 de setembro             | Domingo 
XXIII Comum 

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

No tribunal …diz o juiz para o acusado:  
- Porque roubou o fato que traz vestido?  
- Olhe, Sr. Dr. Juiz... porque... porque, na verdade, 
não tinha outro para me poder apresentar a Vossa 
Excelência. 

 

Família numerosa...  
- Ó Ambrósio, tens 15 filhas. Isso é admirável! 
Há alguma razão especial?  
- A primeira filha era uma pérola… Então, a 
minha mulher quis fazer um colar...  

 


