
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  I N T E R - P A R O Q U I A L   

 

     A n o  I X  |  N º  3 1 6  |  q u i n z e n a l  |  X X V I I  D o m i n g o  C o m u m  |  3  d e  o u t u b r o  d e  2 0 2 1  

 

Reze, padre, reze.  
Mas não reze muito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O colega estava em casa de uma família amiga da 

paróquia. Acabado o jantar, o filho mais novo, um 

petiz de 11 anos, para meter conversa com o padre, 

revelou que a sua tia, uma senhora consagrada que 

mora num instituto religioso, diz que reza muito 

para que ele seja padre.  

A reação do padre não se fez esperar e aproveitou 

a deixa para mostrar que era uma óptima ideia. Ora 

ficas tu a saber, Afonso, que também eu tenho 

rezado muito para que tu sejas padre, para que 

Deus te chame e tu lhe respondas que sim.  

Nisto o pai do miúdo, bom homem, homem de 

missa que até, se for preciso, dá uma mãozinha ao 

padre, diz em tom de quase brincadeira. Reze, 

padre, reze. Mas não reze muito.  

O colega não contou o que se passou a seguir. Mas, 

para terminar a sua história, bateu-me no ombro e 

disse. São assim as famílias de hoje. Mesmo as 

famílias que vão à missa. Os filhos são poucos e é 

melhor que não sejam padres. E repetiu. Reze, 

padre, reze. Mas não reze muito. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Muitos na Europa 

pensam que a fé é algo 

já visto, que pertence 

ao passado. Porquê?  

Porque não viram Jesus 

trabalhando em suas 

vidas. E muitas vezes 

não viram porque nós 

não mostramos o 

suficiente nas nossas 

vidas. Porque Deus vê-

se nos rostos e nos 

gestos de homens e 

mulheres 

transformados pela sua 

presença. E se os 

cristãos, em vez de 

irradiarem a alegria 

contagiante do 

Evangelho, voltam a 

propor esquemas 

religiosos esgotados, 

intelectualistas e 

moralistas, as pessoas 

não vêem o Bom 

Pastor. Não 

reconhecem Aquele 

que, apaixonado por 

cada uma das suas 

ovelhas, as chama pelo 

nome e as procura para 

colocá-las nos ombros.” 
 

 

Homilia, 23.09.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

PRIMEIRA COMUNHÃO DIA 23 
Os catequizandos que frequentaram no ano 

passado o 3º ano da catequese irão fazer a 

Primeira Comunhão no dia 23 de outubro, 

sábado, pelas 11h, na Igreja de S. Luís. Para 

preparar essa festa, o pároco de Pinhel vai 

reunir com os pais dessas crianças no próximo 

dia 8 de outubro, sexta-feira, pelas 21h, no 

Centro Pastoral de Pinhel. 
 

SERVIÇOS EXEQUIAIS 
Na ausência do pároco da unidade pastoral de 

Pinhel, o padre Jorge Castela, por motivos dos 

seus estudos, o senhor bispo nomeou como 

responsável dos eventuais serviços exequiais 

dessas paróquias, o padre António Freire. Nos 

dias em que o nosso pároco não poder, será 

responsável pela organização das cerimónias 

exequiais o padre António Freire, independen-

temente de ser ele ou não a presidir às mesmas 
 

JORNADA PASTORAL  
Na manhã do dia 16 de Outubro, vai decorrer 

no Seminário da Guarda uma Jornada Diocesa-

na de pastoral e preparação do ano sinodal, 

onde será apresentado o plano pastoral da 

diocese da Guarda e onde também se apresen-

tarão as estratégias diocesanas para o sínodo 

sobre a sinodalidade. 
 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
O mês de outubro é conhecido como mês mis-

sionario, com destaque para o Dia Mundial das 

Missões, que se comemora no terceiro domin-

go desse mês e este ano será no dia 17. O ofer-

tório desse dia reverterá a favor das Missões. 
 

CARDEAIS INFECTADOS 

Desde o início da pandemia, pelo menos 16% 

dos cardeais eleitores foram infectados com 

COVID-19. A maioria das infecções ocorreu 

antes de as vacinas estarem disponíveis. 

Incluindo os não eleitores, 21 cardeais foram 

infectados, ou seja, pelo menos 10% de todos 

os membros do Colégio Cardinalício, tendo dois 

deles falecido. 

1º ANO DE CATEQUESE 
O pároco de Pinhel vai reunir com os pais dos 

que entraram este ano para a catequese 

paroquial no próximo dia 13 de outubro, 

quarta-feira, pelas 21h, no Centro Pastoral.  
 

CARITAS DIOCESANA 
O juiz desembargador jubilado, João Inácio 

Monteiro, é o novo presidente da Cáritas Dioce-

sana da Guarda que sucede a Manuel Portugal. 

Da nova direção também fazem parte António 

Augusto Batista Rodrigues (vice-presidente), 

Irene do Nascimento Macena (Secretária), 

António Alexandre da Costa (Tesoureiro) e 

Maria da Conceição Monteiro (Vogal). 
 

DIÁCONO JOSÉ TENREIRO 
Uma vez que concluiu o seu estágio pastoral nas 

comunidades da unidade pastoral de Pinhel, o 

diácono José Tenreiro vai passar, a partir de 16 

de outubro, a servir as paróquias ao cuidado do 

Padre António Freire. As paróquias da unidade 

pastoral de Pinhel, assim como o seu pároco, 

padre Jorge Castela, agradecem o empenho e a 

dedicação que teve ao longo deste tempo, 

muito do qual em pandemia. Note-se que o 

diácono Manuel Neves continua a ser 

cooperador pastoral desta unidade pastoral na 

medida das suas possibilidades de saúde. 
 

CRIANÇAS A REZAR 
A Fundação “ajuda à Igreja que Sofre” convida 

famílias, escolas, comunidades e paróquias a 

participarem, no dia 18 de outubro, para a 

iniciativa anual de oração “Um Milhão de Crian-

ças Rezam o Terço pela Paz”. No ano passado, a 

campanha contou com 509.000 crianças de 136 

países. O kit de oração já está disponível para 

download na página especial criada para o 

evento: acn.org.br/terco-das-criancas/. 
 

COL ANUNCIA DATAS DA JMJ  
O Comité Organizador Local (COL) da JMJ Lisboa 

2023, informou, através das redes socias que a 

data deste encontro internacional vai ser 

anunciada no dia 4 de outubro.  
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Papa nomeia D. João Lavrador  
como novo bispo de Viana do Castelo 

O Papa nomeou D. João Lavrador, até agora bispo de Angra, como novo 

responsável pela Diocese de Viana do Castelo, informou a Nunciatura 

Apostólica. A diocese do Alto Minho encontrava-se em sede vacante 

desde 18 de setembro de 2020, após o falecimento de D. Anacleto 

Oliveira na sequência de um despiste de automóvel, ficando confiada a 

um administrador diocesano, monsenhor Sebastião Ferreira. 

D. João Lavrador, de 65 anos, nasceu a 18 de fevereiro de 1956 em Mira, Diocese de Coimbra, ao 

serviço da qual foi ordenado padre, em 1981; o Papa Emérito Bento XVI nomeou-o bispo auxiliar do 

Porto, a 7 de maio de 2008, e a 29 de junho do mesmo ano recebeu a ordenação episcopal, em 

Coimbra. A 29 de junho de 2015, o Papa Francisco nomeou-o bispo coadjutor de Angra, tendo 

tomado posse da diocese açoriana a 15 de março do ano seguinte, como sucessor de D. António 

Sousa Braga. Na Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), é presidente da Comissão Episcopal da 

Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais desde 2017. Assume a diocese de Viana do Castelo 

a 27 de novembro. 
 

Pároco de Pinhel responsável diocesano  
do Sínodo sobre a sinodalidade 

O pároco de Pinhel, o padre Jorge Castela, será o responsável diocesano 

pelo sínodo sobre a sinodalidade, apoiado por outro sacerdote, o padre 

Francisco Barbeira, com uma comissão formada pelo diácono Paulo 

Caetano, a irmã Maria da Graça Afonso, e os leigos Tânia Marques, Ana 

Rita Loureiro e Joaquim Brigas. 

De acordo com as indicações da Santa Sé, cada bispo diocesano tem de 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 Conferência Episcopal Portuguesa até finais 

de março. Esta comissão será apresentada à diocese em celebração solene de abertura do sínodo, 

na Sé Catedral dia 17 de Outubro. 
 

Mudanças no arciprestado de Pinhel-Figueira 
O site da Diocese da Guarda dá conta das nomeações que o prelado da 

Guarda, D. Manuel Felício, fez este ano pastoral, onde se registam 

algumas mudanças na paroquialidade desta zona da diocese, sobretudo 

o que concerne ao concelho de Pinhel. 

Os Padres Ricardo Manuel de Jesus Fonseca e Delfim Pires passam a tra- 

balhar, como Párocos in solidum, sendo moderador o primeiro, de Lameiras, Vascoveiro, Manigoto, 

Vendada, Lamegal e Pomares, com a cooperação pastoral do Rev.do Diácono Pedro Miguel Santos 

Ferreira. O Padre Ricardo assume também a paróquia de Souropires, com a cooperação pastoral do 

Rev.do Diácono Pedro Miguel Santos Ferreira. E o Padre António dos Santos Freire assume as 

paróquias de Sorval, Santa Eufémia e Pála, com a cooperação pastoral do Rev.do Diácono  José da 

Silva Tenreiro. 
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Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, telef: 271 413 785 / 967 390 389 | 

email: paroquiapinhel@gmail.com | www.paroquiadepinhel.com | https://www.facebook.com/paroquiadepinhel/ 

“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 

7 de outubro             | Quinta 
Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 

Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

8 de outubro             | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

9 de outubro             | Sábado 

XXVIII Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Malta: 19h15 

10 de outubro            | Domingo 

XXVIII Comum 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 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 Bogalhal: 10h30 

Celebração dominical em Azevo: 10h30 

14 de outubro            | Quinta Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

15 de outubro            | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

16 de outubro            | Sábado 

XXIX Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Pereiro: 19h15 

17 de outubro            | Domingo 

XXIX Comum 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 

Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  

Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

Celebração dominical em Malta:10h30 

Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 

Celebração dominical em Bogalhal: 12h00 

 

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!...  

 


