
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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

 

A esperança é a última a morrer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A expressão “a esperança é a última a morrer” incomoda-

me, porque a verdadeira esperança está muito para além 

de nós. E é essa que pode dar sentido à nossa vida e à 

nossa mortalidade. Temos de viver em confiança. Mas em 

confiança da realidade. Temos de viver em esperança. 

Mas em esperança do que há-de vir e que Deus nos tem 

preparado. O João, em poucos dias, em poucas semanas, 

regrediu na doença que pensara ter superado há uma 

década. Agora anda de médico em médico e de exame 

em exame, assustado. E dizia-me que a esperança era a 

última a morrer. Como se a esperança fosse a última 

coisa a morrer nele ou morresse ele primeiro que ela.  

Apesar de não gostar muito da expressão também eu a 

usei e continuo a usar muitas vezes. Mas agora, e no 

meio desta pandemia que nunca mais parece querer 

deixar-nos, começo a não gostar muito de frases feitas 

que me parecem um kitsch. E esta tem esse sabor 

agridoce de quem quer dizer a alguém que a coisa está 

mal, mas que não se deixe levar pela coisa. E cada vez 

mais penso que a verdadeira esperança só pode brotar da 

realidade, isto é, a esperança surge em nós, no meio das 

dores da vida, tanto quanto consigamos encarar com 

naturalidade a vida tal como ela nos é dado viver em cada 

momento e tal como quem a criou a projectou. Não será 

uma esperança balofa. Será uma esperança ancorada na 

certeza de que Deus tem, não só um projecto de vida 

magnífico para nós vivermos, como uma vida eterna de 

amor à nossa espera.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Em plena concordância 

com o evangelista João 

(cf. 1 Jo 3, 1-2), Paulo 

enfatiza que a fé em Jesus 

Cristo nos permitiu tornar-

nos verdadeiramente 

filhos de Deus e também 

seus herdeiros. Muitas 

vezes nós, cristãos, 

tomamos como certa esta 

realidade de sermos filhos 

de Deus, mas é bom 

lembrar sempre o 

momento em que nos 

tornamos um, o do nosso 

baptismo, para viver com 

mais consciência o grande 

dom recebido. 

Se hoje eu perguntasse: 

qual de vocês sabe a data 

do seu batismo?, Creio 

que não haveria muitas 

mãos levantadas. Mas é a 

data em que fomos salvos, 

é a data em que nos 

tornamos filhos de Deus. 

Agora, quem não sabe 

deve perguntar ao 

padrinho, à madrinha, ao 

pai, à mãe, ao tio, à tia : 

"Quando fui 

batizado? Quando fui 

batizado? ”; e lembre-se 

dessa data todos os anos: 

é a data em que fomos 

feitos filhos de Deus.” 
 

Audiência, 08.09.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CARTÓRIO INTER-PAROQUIAL 
O cartório Inter-paroquial vai passar a estar 

aberto ao público da parte da tarde, isto é, das 

15h às 19h30. As inscrições da catequese de-

vem fazer-se preferencialmente nesse horário.  
 

CONSELHO ECONÓMICO 
O Conselho Económico da paróquia vai reunir 

no Centro Pastoral o próximo dia 13 de 

Setembro, segunda-feira, pelas 21h00. 
 

LIGA DOS SERVOS DE JESUS 
A Liga dos Servos de Jesus viveu no dia 28 de 

Agosto a Festa Anual, assinalando 59 anos da 

morte do seu fundador, o antigo bispo auxiliar 

da Diocese da Guarda, D. João de Oliveira 

Matos, já a pensar na comemoração do cente-

nário da fundação que terá lugar e 2024. 
 

FÓRUM ECUMÉNICO 
O Porto vai acolher a 18 de setembro a 22ª 

edição do Fórum Ecuménico Jovem (FEJ), 

encontro anual que congrega mais de duas 

centenas de jovens cristãos, oriundos de 

diferentes Igrejas e comunidades. «Jovens e 

ecumenismo: a urgência de construir pontes» é 

o tema do encontro marcado para 18 de 

setembro. Por causa das limitações impostas 

pela pandemia, os jovens que desejem 

participar devem proceder a uma inscrição 

prévia, acedendo ao site do FEJ. 
 

JMJ POR ESPANHA 
Dez jovens da diocese da Guarda entregaram 

no passado domingo, 5 de setembro, os 

símbolos da Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ) aos jovens da diocese de Ciudad Rodrigo 

(Espanha), local onde teve início a peregrinação 

dos mesmos pelas dioceses espanholas. Do 

itinerário em Espanha fazem parte dioceses 

como Zamora, Barcelona, Salamanca e Madrid. 

Os símbolos já peregrinaram por dioceses de 

Angola e da Polónia. A partir de novembro 

deste ano e até julho de 2023, vão realizar a 

peregrinação por todas as dioceses de Portugal. 

 

RETIRO SACERDOTAL 
Alguns padres da diocese da Guarda estarão de 

retiro entre os dias 13 e 17 de setembro. O 

retiro, que terá lugar nas instalações do Semi-

nário da Guarda, será orientado pelo padre 

Simão Pedro, dos Missionários da Consolata, 

com 8 anos de experiência missionária em 

Moçambique e presidente do ANIMAG. 
 

CEM ANOS DE VIDA 
O centenário do nascimento do Padre Bernardo 

Terreiro foi assinalado, no dia 24 de Agosto, 

com a celebração de uma Missa de Acção de 

Graças, na igreja matriz de Almeida, presidida 

pelo Bispo da Guarda, D. Manuel Felício. 

Natural de Almeida (3 de Maio de 1921), o 

padre Bernardo Terreiro foi ordenado 

sacerdote no dia 7 de Setembro de 1947. Na 

sua longa vida também exerceu o sacerdócio 

através da música, especialmente religiosa, 

compondo centenas de obras para orfeão.  

Recorde-se que o dia 3 de Maio, data em que o 

Padre Bernardo Terreiro festejou 100 anos, 

também houve uma Missa de Acção de Graças, 

na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em 

Lisboa. 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA 
A Universidade Católica Portuguesa (UCP), foi 

considerada a melhor instituição académica, 

em Portugal, segundo a revista inglesa Times 

Higher Education, especializada em educação. 
 

LIVRO DE ISAÍAS 
A Comissão que coordena a nova tradução da 

Bíblia da Conferência Episcopal Portuguesa 

apresentou a nova edição em português do 

Livro de Isaías para recolha de contributos para 

o seu aperfeiçoamento por parte dos leitores. A 

tradução está disponível na página da internet 

da Conferência Episcopal Portuguesa. As 

sugestões e comentários dos leitores podem 

ser enviados ao secretariado da Comissão 

Coordenadora da Tradução, através do 

endereço eletrónico biblia.cep@gmail.com 
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Vai começar um sínodo  
que pretende escutar todos 

A Santa Sé publicou, esta terça-feira, o documento preparatório 

do Sínodo dos Bispos sobre a sinodalidade, onde indica os 

princípios da “sinodalidade como forma, como estilo e como 

estrutura da Igreja”. O documento «Para uma Igreja sinodal: 

comunhão, participação e missão» aponta para uma vivência de 

um “processo eclesial participativo e inclusivo, que ofereça a 

cada um – de maneira particular àqueles que, por vários moti- 

vos, se encontram à margem – a oportunidade de se expressar e de ser ouvido, a fim de contribuir 

para a construção do Povo de Deus”. 

O caminho tem início nos dias 9-10 de outubro de 2021, em Roma, e a 17 de outubro seguinte, em 

cada uma das Igrejas particulares. A etapa fundamental será a celebração da XVI Assembleia Geral 

Ordinária do Sínodo dos Bispos, em outubro de 2023, a que se seguirá a fase de execução, que 

envolverá novamente as Igrejas particulares. 
 

Petição «Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis» 
 O Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé) e o ‘Movimento 

Laudato Si’ incentivam os católicos a celebrar o ‘Tempo da Criação’ 2021 e a assinar a petição 

‘Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis’, até à COP26. 

A petição ‘Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis’ defende o combate conjunto da emergência 

climática e da crise da biodiversidade, procurando limitar o aquecimento a 1,5ºC. 
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CATEQUESE PAROQUIAL: inscrições abertas 
A Catequese Paroquial de Pinhel, como já foi informado, terá o 

seu início no dia 27 de Setembro e as inscrições serão abertas a 

partir desta segunda-feira, dia 13. 

Apesar do modelo de catequese que se vai privilegiar este ano 

ser o presencial/semanal, a paróquia continuará a seguir as 

regras e cuidados apresentados em plano próprio no ano 

passado, assim como fará um esforço para manter a segurança, 

de acordo com as indicações das autoridades. 

As salas, que serão higienizadas e arejadas depois de cada utilização, estarão preparadas 

para um uso de segurança com lotação adequada e distâncias reguladas. Será obrigatório 

o uso de máscara em todas as actividades da catequese, sejam no interior ou no exterior 

dos edifícios paroquiais. 

As celebrações, sacramentos ou festas previstas para cada etapa ou grupo da catequese 

ocorrerão no momento e modo que se julgarem oportunos, e os pais serão informados 

com a antecedência necessária e possível. 

O organograma da catequese e as fichas de inscrição já estão disponíveis no site da 

paróquia, em https://paroquiadepinhel.com/catequese-da-infancia-e-adolescencia/ 
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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 

16 de setembro            | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

17 de setembro            | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 

Eucaristia em V. Madeira: 18h00 

18 de setembro            | Sábado 

XXV Comum 

Eucaristia em Cidadelhe: 11h30 

Eucaristia vespertina em Pereiro: 16h45 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h15 

19 de setembro            | Domingo 

XXV Comum 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 

Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  

Celebração dominical em Malta: 09h15 

Boas maneiras a qualquer 

hora!  

Uma senhora repreende o 

Zezinho, que não a saudou:  

- Menino, na escola não lhe 

ensinaram a dizer “boa tarde”?  

- Não, minha senhora, eu só vou à 

escola de manhã...  
 

Na aula:  

- Este exercício não foi feito pelo 

menino...  

- Adivinhou, senhor professor, foi 

feito pelo paizinho! Mas quem 

emendou os erros fui eu!...  

 

A partir da próxima semana, o boletim “Voz da Comunidade” 

passará a ser quinzenal e a ser distribuído pelas diversas  

paróquias da unidade pastoral de Pinhel.  


