
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 1 3  |  X X I I I  D o m i n g o  C o m u m  |  5  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 2 1  

 

Desenhar  
a humanidade de Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A catequista estava num encontro de catequese 
quando, no momento de realizar as actividades 
manuais, a pequenita Carolina a abordou explicando o 
que ia desenhar. Olha, catequista, eu vou desenhar a 
humanidade de Jesus. A catequista ficou admirada, 
pois não era comum uma criança ter um desejo deste 
género, mas aprovou o seu desejo e ficou expectante 
com os resultados do ansiado desenho. Não tardou 
muito para que a Carolina lhe mostrasse uma folha, 
ainda que pouco colorida, com um Jesus ligeiramente 
diferente. Olha, catequista, levei Jesus ao cabeleireiro, 
para aparar a barba e cortar um bocadinho o cabelo. 
Gostas? Achas que ficou bem? A catequista escondeu 
o sorriso e, mais uma vez, aprovou a ideia. Sim, 
Carolina, ficou muito bem. Foi uma boa ideia levares 
Jesus ao cabeleireiro. Ele ficou muito bonito, contente 
e agradece-te de coração. No teu próprio coração. Só 
falta dares uma pinturinha, uma cor aqui e outra 
acolá, para Jesus ficar ainda mais bonito. Ela assim fez 
e ficou a espirrar felicidade! Para quem não sabe, é 
assim que se pinta a humanidade de Jesus. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“São Paulo também nos 
convida a refletir: como 
vivemos a fé? O amor de 
Cristo crucificado e 
ressuscitado permanece 
no centro de nossa vida 
diária como fonte de 
salvação, ou estamos 
satisfeitos com alguma 
formalidade religiosa para 
limpar a nossa 
consciência? Como 
vivemos a fé? Estamos 
apegados ao tesouro 
precioso, à beleza da 
novidade de Cristo, ou 
preferimos algo que nos 
atrai no momento, mas 
depois nos deixa vazios 
por dentro? O efémero 
muitas vezes bate à porta 
dos nossos dias, mas é 
uma ilusão triste, que nos 
faz cair na superficialidade 
e nos impede de discernir 
o que realmente vale a 
pena viver. Irmãos e irmãs, 
no entanto, 
permaneçamos firmes na 
certeza de que, mesmo 
quando somos tentados a 
nos afastar, Deus continua 
a conceder os seus dons.” 
 
 
 

Audiência, 01.09.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
No próximo domingo, dia 12 de Setembro, e 
não sendo ainda possível programar como se 
pretendia as festas religiosas, a paróquia e os 
mordomos actuais irão fazer uma celebração 
mais solene da Eucaristia, honrando especial-
mente Nossa Senhora de Fátima. As imagens de 
Nossa Senhora e dos pastorinhos serão 
colocadas junto ao altar para a celebração 
solene da eucaristia. Antes da Eucaristia, pelas 
11h30, será rezado o terço a Nossa Senhora. 
 

PÁROCO PROSSEGUE ESTUDOS 
O pároco de Pinhel, o padre Jorge Castela, irá 
prosseguir os seus estudos na área da teologia 
pastoral, completando-os com o doutora-
mento. Por esse motivo, terá de permanecer 
alguns dias da semana em Salamanca, na 
Universidade Pontifícia em que ira efectuar 
esses estudos.  
 

TERÇO PELA JMJ 
O Santuário de Fátima vai dedicar a oração do 
Terço no último sábado de cada mês à Jornada 
Mundial da Juventude em Lisboa (JMJ 2023), às 
18h30, na Capelinha das Aparições, a partir 
deste mês de agosto. 
 

JMJ NA POLÓNIA 
Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, 
a cruz e o Ícone de Nossa Senhora, peregrina-
ram desde dia 21 de agosto a 1 de setembro na 
Polónia, o país-natal do Papa São João Paulo II, 
o Papa que deu início à Jornada Mundial da 
Juventude. Passou em Zakopane, Czestochowa, 
Gdansk e Westerplatte. A Polónia já recebeu 
duas edições internacionais deste encontro de 
jovens, há cinco anos, em 2016, em Cracóvia, e 
Czestochowa, em 1991. 
 

PAPA E NADIA MURAD 
O Papa Francisco recebeu Nadia Murad, jovem 
Yazidi que foi escrava do autoproclamado Esta-
do Islâmico e Prémio Nobel da Paz em 2018, 
numa audiência onde dialogaram sobre o apoio 
a comunidades minoritárias e às mulheres. 

MAIS UMA MULHER 
O Papa Francisco nomeou mais uma mulher 
para um alto cargo de governo da Igreja: a irmã 
salesiana Alessandra Smerilli é desde 26 de 
agosto, secretária interina do Dicastério para o 
Desenvolvimento Humano Integral e membro 
da Comissão da Comissão Vaticana Covid-19, 
substituindo naquelas funções dois sacerdotes. 
 

IRMÃS VITORIANAS 
As Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das 
Vitórias (Irmãs Vitorianas) elegeram o novo 
governo-geral da congregação no XIV capítulo 
geral da congregação, realizado de 28 de julho 
a 9 de agosto. A nova superiora geral é a irmã 
Cacilda Rosa Joaquim Torcida Gamboa. 
 

PREMIO ZILDA ARNS 
O padre Júlio Lancellotti, da pastoral do Povo da 
Rua da arquidiocese de São Paulo, vai receber o 
prémio Zilda Arns de Direitos Humanos de 
2021, como reconhecimento pelo seu trabalho 
“em benefício da população em situação de 
rua” e pela sua atividade em defesa dos 
“direitos humanos”, anunciou no dia 19 de 
agosto a Câmara de Deputados do Brasil. 
 

LUTA CONTRA COVID 
O diretor-geral da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
destacou o importante papel que as comuni-
dades religiosas têm desempenhado na luta 
contra a pandemia de covid-19. O responsável 
falava durante um encontro em Genebra, que 
reuniu No passado dia 30 de agosto, diversos 
representantes religiosos, ministros, embaixa-
dores, e organizações não governamentais. 
 

ESCRAVATURA MODERNA 
Representantes das principais religiões de 
quatro países africanos (Gana, Costa do 
Marfim, República Democrática do Congo e 
Nigéria) assinaram uma declaração conjunta 
contra a “escravatura moderna”, alertando 
para o tráfico de seres humanos. 
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Novos chefes da Missão País em Pinhel 
Este ano pastoral de 2021/2022 pensa-se já ser possível 
concretizar o último ano da Missão País na comunidade de 
Pinhel. No entanto, como é apanágio do movimento juvenil, os 
chefes de missão mudam em cada ano, e este ano os novos 
chefes gerais da Missão País Pinhel 2022 serão o Bernardo 
Aranha e Teresa Aguiar.  
A paróquia de Pinhel aproveita para agradecer o empenho e 
esforço dos anteriores chefes, a Leonor e o Francisco. 
 

‘As Mulheres Afegãs Existem. Juntos Somos 
Mais fortes!’  

O movimento internacional ‘Economia de Francisco’, com 
presença em Portugal, lançou a “ação global” ‘As Mulheres 
Afegãs Existem. Juntos Somos Mais fortes!’ para responder a 
um “urgente apelo” de liberdade, e contou com adesão de 
organizações e instituições em Portugal, entre outras, à 
iniciativa global, que “quer responder a tão urgente apelo”, com 

a Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), a Rede Cuidar da Casa Comum, a Comissão Nacional 
de Justiça e Paz, da Conferência Episcopal Portuguesa, a ‘Meeru – Abrir Caminho’, a ‘AMU Portugal 
– Ações para um Mundo Unido’, a ‘Economia de Comunhão’, do Movimento dos Focolares, a Capela 
do Rato, no Patriarcado de Lisboa, e Universidade Católica Portuguesa (UCP). 
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CATEQUESE PAROQUIAL inicia dia 27 de setembro 
A Catequese Paroquial de Pinhel terá o seu início no dia 27 de 
Setembro e as inscrições serão abertas no próximo dia 13, duas 
semanas antes. Aqueles que vão renovar a sua inscrição, 
deverão descarregar a respectiva ficha de renovação de 
inscrição no site da paróquia e entregá-la já preenchida no 
Centro Pastoral de Pinhel. Já a inscrição daqueles que vão 
frequentar pela primeira vez a Catequese terá de ser 
obrigatoriamente presencial e no  Centro  Pastoral, embora os  

encarregados de educação possam descarregar previamente a ficha de inscrição no 
mesmo site e já a trazerem preenchida.  
O modelo de catequese que se vai privilegiar este ano será o presencial/semanal, embora 
possam haver excepções e adaptações de acordo com as necessidades e o estado 
pandémico causado pelo covid-19. Continuaremos a seguir as regras e cuidados 
apresentados em plano próprio no ano passado, assim como se fará um esforço para 
manter a segurança e e de saúde, de acordo com as indicações que forem surgindo, quer 
da DGS, quer da CEP, quer do bispo diocesano ou outras entidades civis, religiosas e 
sanitárias. O seguro da catequese será renovado para aqueles que assim o pretenderem.
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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 

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

10 de setembro          | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

11 de setembro          | Sábado 
XXIV Comum 

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

12 de setembro           | Domingo 
XXIV Comum 

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

Entre colegas:  
- Aquele rapaz é um génio! Com uma guitarra é 
capaz de fazer tudo! 
 - Eu sei, dei-lhe a minha para as mãos e nunca 
mais a vi!  
 


