
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  I N T E R - P A R O Q U I A L   
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As catequistas  
dos tempos modernos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num dos grupos de catequese do primeiro ano, a 
catequista perguntou aos meninos se já tinham ido 
alguma vez à missa ou se já sabiam alguma oração. 
Com as respostas dos meninos, que nestas idades 
ainda não sabem mentir com facilidade, constatou que 
os poucos que sabiam alguma oração a tinham 
aprendido com a avó, e que muitos dos que já tinham 
ido à missa tinham ido com a avó.  
Lamentações e saudosismos à parte, pode-se dizer, 
portanto, que a transmissão da fé já não se faz de 
geração em geração entendida como uma transmissão 
de pais para filhos. Mas, por enquanto e enquanto 
tivermos avós destas, ainda não se poderá afirmar 
categoricamente que essa transmissão terminou. 
Podemos apenas dizer que se interrompeu.  
Assim tivéssemos os netos mais tempo com as suas 
avós, essas mulheres ‘avós da fé’ ou ‘catequistas dos 
tempos modernos’. Que linda missão eclesial a destas 
avós! 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Porque buscamos o 
Senhor? Quais são as razões 
da nossa fé? Precisamos 
discerni-lo, porque entre as 
muitas tentações que temos 
na vida, há uma que 
poderíamos chamar 
de tentação idólatra. É o 
que nos leva a buscar Deus 
para nosso próprio uso e 
consumo, para resolver 
problemas, para ter, graças 
a Ele, o que não podemos 
obter por conta própria, por 
juros. Mas assim a fé 
permanece superficial e 
também - permito-me a 
palavra - a fé permanece 
miraculosa: buscamos a 
Deus para nos 
alimentarmos e depois 
esquecemo-nos dele 
quando estamos fartos. No 
centro desta fé imatura não 
existe Deus, mas sim as 
nossas necessidades. É justo 
apresentar as nossas 
necessidades ao coração de 
Deus, mas o Senhor, que 
age muito além das nossas 
expectativas, deseja viver 
connosco sobretudo uma 
relação de amor.” 
 
 

Angelus, 25.07.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

CARTÓRIO INTER-PAROQUIAL 
O cartório Inter-paroquial estará aberto ao pú-
blico das 15h às 19h30. As inscrições da cate-
quese, que terminam dia 24 de setembro, de-
vem fazer-se preferencialmente nesse horário.  
 

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO 
A partir da próxima semana, o Santíssimo 
Sacramento, que era exposto meia hora antes 
da Eucaristia de sexta-feira, em Pinhel, será 
exposto mais cedo, pelas 17h, e o nosso pároco 
estará disponível para confessar na igreja de S. 
Luís até ao início da Eucaristia, às 18h00. 
 

INSCRIÇÕES PARA CRISMA 
Os jovens que já concluíram o 10º ano de 
catequese na paróquia de Pinhel e se preten-
dem crismar em breve, deverão efectuar a 
inscrição até ao dia 30 de setembro. No acto da 
inscrição, caso o candidato ao Crisma tenha 
sido baptizado noutra paróquia e ainda não 
exista documento/prova desse sacramento 
numa das paróquias da unidade pastoral de 
Pinhel, devem entregar Certidão de Baptismo. 
Devem igualmente entregar Declaração de 
Idoneidade e Crisma do padrinho/madrinha 
caso este reside noutra paróquia e não possua 
registos nesta unidade pastoral, nomeada-
mente o Crisma. Para efectuar a inscrição, deve 
descarregar a ficha no site da paróquia, em 
https://paroquiadepinhel.com/confirmacao/ 
 

PAPA EM VIAGEM 
O Papa efectuou a sua 34ª viagem internacio-
nal, de 12 a 15 de setembro, pelos países da 
Hungria e Eslováquia, com destaque para o en-
cerramento do Congresso Eucarístico Interna-
cional, em Budapeste.  
 

52º CONGRESSO EUCARÍSTICO 
Um grupo de 26 portugueses participou no 52.º 
Congresso Eucarístico Internacional que decor-
reu de 5 a 12 de Setembro, em Budapeste, com 
representação das dioceses do Algarve, Aveiro, 
Braga, Bragança-Miranda, Évora, Lamego, 
Leiria-Fátima, Lisboa, Vila Real e Viseu” 

CEP E PANDEMIA 
O secretariado permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou esta 
semana que mantém as normas de prevenção 
e combate à pandemia de Covid-19, nas cele-
brações católicas: “Tendo em conta a situação 
atual da evolução da pandemia, continuaremos 
a realizar as nossas celebrações e atividades 
pastorais com os devidos cuidados sanitários e 
de segurança, quanto à higienização, uso de 
máscaras e razoável distanciamento”. Na reu-
nião de Conselho Permanente de outubro e na 
Assembleia Plenária de novembro serão 
apresentadas novas indicações sobre celebra-
ções e atividades pastorais. 

 

FILME SOPRO 
O filme “Sopro”, realizado por Pocas Pascoal, 
foi distinguido com o prémio Árvore da Vida, 
atribuído pelo Secretariado Nacional da 
Pastoral da Cultura, na 18.ª edição do festival 
de cinema independente IndieLisboa. O 
galardão, no valor de dois mil euros, é 
concedido, desde 2010, tendo como critério os 
seus valores espirituais e humanistas, a par das 
qualidades cinematográficas. 
 

RADIO CATÓLICA NO SUDÃO 
A Rede de Rádio Católica do Sudão do Sul e 
montes Nuba recebeu o Prémio Internacional 
Pax Christi 2021 pelo seu papel na promoção da 
paz e da reconciliação num país que tem sido 
assolado pela guerra, pobreza e enormes 
carências sanitárias e educativas. 
 

MULHER À FRENTE DO SÍNODO 
Os bispos católicos da Irlanda nomearam uma 
mulher leiga para dirigir a realização do sínodo 
nacional da Igreja daquele país, que decorrerá 
até 2026. A escolha da conferência episco-
pal recaiu sobre Nicola Brady, atualmente com 
responsabilidades em vários domínios, sendo 
secretária-geral do Conselho das Igrejas da 
Irlanda e co-secretária do Encontro Inter-Igrejas 
Irlandês. 
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Bispo escreve às comunidades  
sobre as prioridades pastorais 

Numa carta enviada às comunidades cristãs, o bispo da Guarda informa 
as preocupações pastorais que pretende retomar: “Uma delas é o 
cuidado das nossas famílias, neste ano especialmente dedicado à 
Família, por expressa vontade do Papa Francisco, quando se cumprem 
cinco anos passados sobre a publicação da exortação apostólica “A 
alegria do amor”. A outra é o cuidado dos nossos jovens, tendo em conta 
a caminhada que eles fazem rumo à Jornada Mundial da Juventude, mar- 

cada para Lisboa e com iniciativas também nas diferentes dioceses portuguesas, em 2023”. 
Para além destas duas prioridades, o bispo pretende dedicar o tempo necessário para a diocese 
participar activamente “no processo de preparação do Sínodo que terá a sua conclusão em Roma, 
no ano de 2023, com o grande objetivo de “Uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão” 
e que decorrerá especialmente de “outubro deste ano até abril de 2022, também em caminhada 
sinodal”. 
 

Censos 2021: Todos os concelhos da Diocese  
da Guarda perderam habitantes 
O bispo da Guarda disse à Agência Ecclesia que os números do último censos “são preocupantes” e 
afirmou que o interior tem de ser valorizado porque “os grandes centros” precisam da sua 
“qualidade do ar e da envolvência da natureza”. E acrescentou: “Os números deixam-nos 
preocupados, embora já o sentimos pelo pulsar das populações no dia-a-dia esvaziados de pessoas, 
mas os números são preocupantes, dos 14 concelhos todos diminuíram em população”, refere. 
Para D. Manuel Felício a realidade “tem de fazer pensar os responsáveis”. 
 

Sínodo sobre sinodalidade  

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal (CEP) debateu esta 
semana em Fátima o processo da próxima assembleia sinodal, que o 
Papa convocou para culminar em outubro de 2023, sobre o tema “Para 
uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”,  apelando ao 
envolvimento das comunidades católicas. “A intenção é que todos sejam 
auscultados”, disse aos jornalistas o padre Manuel Barbosa, após a 
reunião mensal do conselho. 

De acordo com as indicações da Santa Sé, cada bispo diocesano deve nomear uma pessoa de 
contacto e uma Equipa para coordenar e dinamizar o processo, após o qual será elaborada uma 
síntese de 10 páginas a enviar ao Secretariado-Geral da CEP até finais de março, depois de uma 
reunião pré-sinodal, apresentando nessa altura a síntese preparada; a partir das sínteses 
diocesanas, um grupo nomeado pela CEP fará a síntese final, também de dez páginas, a ser enviada 
em abril à Secretaria-Geral do Sínodo (Santa Sé). A CEP irá promover uma reunião pré-sinodal, de 
25 a 28 de abril de 2022, coincidindo com a sua Assembleia Plenária de primavera. 
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Catequese em Pinhel inicia dia 27 de setembro 
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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 

23 de setembro            | Quinta Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

24 de setembro            | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

25 de setembro            | Sábado 
XXVI Comum 

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

26 de setembro            | Domingo 
XXVI Comum 

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

30 de setembro            | Quinta Eucaristia em Gamelas: 19h00 

1 de outubro                 | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

2 de outubro                 | Sábado 
XXVII Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Azevo: 19h15 
Celebração vespertina em V. Madeira: 19h00 

3 de outubro                 | Domingo 
XXVII Comum 

Eucaristia dominical em Bogalhal: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Celebração dominical em Cidadelhe: 09h15 
Celebração dominical em Malta:10h30 
Celebração dominical em Ervedosa: 10h30 

Boas maneiras a qualquer 

hora!  

Uma senhora repreende o 
Zezinho, que não a saudou:  


