
 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
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Abandono em  

tempos de pandemia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No país que mora ao lado do nosso, Espanha, 
segundo um estudo que me pareceu fidedigno, o 
número de católicos diminuiu cinco pontos 
percentuais em dois meses, de abril a junho, isto é, 
em dois meses de pandemia e confinamento. É uma 
observação um pouco estranha, na medida em que 
dois meses não são dois anos, e as pessoas não 
mudam o seu entendimento da vida e da fé em tão 
pouco tempo. Ou se calhar mudam. Não sei. O que 
sei é que a assiduidade à eucaristia, sobretudo nas 
paróquias urbanas, tem diminuído. Pelo menos 
parece-me, do que vou ouvindo e vendo.  
Jesus não falou de templos ou igrejas, é verdade. 
Também não organizou propriamente uma religião. A 
fé, acima de tudo, vive-se. Mas também se alimenta 
nas celebrações. Precisa de se alimentar. Estes 
tempos frágeis e de abandono dos templos poderiam 
ter o lado positivo de se religar a fé ao Evangelho, 
mais que aos sacramentos. Temo, porém, que, dentro 
da sociedade líquida, pluralista e pos-secularista em 
que vivemos, o abandono seja mais a consequência 
do modo social de ver a fé e a igreja ou a religião.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Ninguém pode negar o direito 

fundamental de cada ser 
humano “a viver com dignidade 
e a desenvolver-se 
integralmente”; e se “todos nós, 
seres humanos, nascemos nesta 
terra com a mesma dignidade, 
como comunidade temos a 
obrigação de garantir que cada 
pessoa viva com dignidade e 
tenha oportunidades adequadas 
para o seu desenvolvimento 
integral " Quando, por outro 
lado, o ser humano se pensa 
como senhor do universo, e não 
como seu administrador 
responsável, quando não 
reconhece mais a sua posição 
correta em relação ao mundo, 
justifica qualquer tipo de 
desperdício, tanto ambiental e 
humano, e trata as outras 
pessoas e a natureza como 
meros objetos. 
Os antigos já diziam: “ Esse 

oportet ut vivas, non vive ut 

edas ” - “É preciso comer para 
viver, não viver para comer”. É 
preciso consumir para viver, não 
viver para consumir.  Tudo está 
interligado e, como uma família 
de nações, devemos ter uma 
preocupação comum: “fazer com 
que o meio ambiente seja mais 
limpo, puro e conservado. E 
cuidar da natureza, para que ela 
cuide de nós». 
 
 

Mensagem aos participantes da 

Assembleia do Conselho da Europa, 

29.09.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

CRISMA DIA 27 DE NOVEMBRO 
Os jovens que, apesar das contingências da 
pandemia, estão em fase de conclusão do 10º 
ano de catequese, irão crismar-se no próximo 
dia 27 de Novembro, sábado, pelas 11h. Para 
preparar proximamente o sacramento, terão 
encontro com o pároco de Pinhel, no Centro 
Pastoral, dia 29 deste mês de outubro, sexta-
feira, pelas 21h. 
 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 
No próximo dia 22 de outubro, sexta-feira, vai 
haver reunião arciprestal do arciprestado de 
Pinhel-Figueira de Castelo Rodrigo, no Centro 
Pastoral de Pinhel, entre as 10h e as 12h.  
 

JORNADAS DA CATEQUESE 
As Jornadas Nacionais de Catequistas vão 
decorrer nos dias 23 e 24 de Outubro, em 
Fátima, no Centro Paulo VI (Salão do Bom 
Pastor) com o tema “Sinodalidade e catquese”.
 

PREPARAÇÃO DE BAPTISMOS 
No próximo dia 22 de outubro, sexta-feira, vai 
haver uma reunião de preparação de baptimos 
no Centro pastoral de Pinhel, pelas 21h. 
 

TABELA DE EMOLUMENTOS 

Os conselhos económicos decidiram actualizar
a tabela de emolumentos de alguns serviços 
paroquiais, nomeadamente os sacramentos do 
matrimónio e baptismo, assim como as 
exéquias. A tabela distingue os diversos 
contributos: processos cerimónias e outras. 
 

FILME FÁTIMA 
Já está nas salas portuguesas o filme ‘Fátima’ 
que foi filmado em várias localidades portu-
guesas, nomeadamente em Coimbra, Fátima, 
Tomar, na Tapada de Mafra e em Cidadelhe.
Com interpretações de Harvey Keitel, Sônia 
Braga, Goran Visnjic, Lúcia Moniz, Marco 
d’Almeida e Joaquim de Almeida, entre outros, 
‘Fátima’ envolveu um total de 72 atores e 2500 
figurantes, muitos dos quais de Pinhel e desta 
unidade pastoral de Pinhel. 

CONFISSÕES E PREPARAÇÃO 
Para preparar as crianças que vão fazer a 
Primeira Comunhão e a festa da Palavra de 
Deus, haverá um encontro com o pároco, 
seguido de confissões, na sexta-feira, dia 22, 
pelas 16h15. 
 

JMJ 2023 DE 1 A 6 DE AGOSTO 

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023 
decorrerá em Lisboa daqui a dois anos, de 1 a 6 
de agosto. A data oficial da iniciativa foi anun-
ciada às zero horas do passado dia 4 de outu-
bro, pelo Comité Organizador Local do evento. 
 

PADRE VITOR FEITOR PINTO 

Morreu no passado dia 6 de outubro, em 
Lisboa, o padre Vítor Feytor Pinto. O sacerdote, 
de 89 anos, que esteve ligado durante grande 
parte da sua vida à pastoral da Saúde e estava 
com a saúde fragilizada há vários meses, 
mesmo depois de ter recuperado da Covid-19, 
era oriundo da diocese da Guarda 
 

ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS 
No próximo dia 31 comemora-se mais um
aniversário dos Bombeiros Voluntários
Pinhelenses. Das comemorações faz parte a
Eucaristia pelas 12h na Igreja de S. Luís, como
momento festivo de acção de graças. 
 

PRÉMIO DIGNITAS PERSONAE 
A Associação dos Médicos Católicos Portugue-
ses distinguiu a Federação Portuguesa pela Vida 
(FPV) com a primeira edição do ‘Prémio 
Dignitas Personae’. 
 

MUDANÇA DA HORA DIA 31 
A mudança de hora para o horário de 
inverno faz-se na madrugada de sábado para 
domingo, de 30 para 31 de outubro de 2021.
Assim, às 02h00 do dia 31 deve-se atrasar o 
relógio uma hora, para as 01h00. 
 

O OFERTÓRIO DE DIA 17 DE OUTUBRO 
REVERTE A FAVOR DAS MISSÕES 
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COVID: actualização de orientações 

A CEP divulgou novas orientações para as celebrações nas comunidades 
católicas, a partir da passada sexta-feira, dia 1 de outubro, prevendo o 
levantamento progressivo das restrições em vigor por causa da 
pandemia de Covid-19, “abrandando de forma ponderada os 
distanciamentos e os limites impostos à lotação das nossas igrejas”, em- 

bora se mantenha a higienização das mãos e uso da máscara. Também o bispo da Guarda, D. 
Manuel Felício, actualizou essa orientações para a diocese, e, no mesmo sentido, a unidade pastoral 
de Pinhel, com sede na paróquia de Pinhel, e de acordo com estas orientações, actualizou, no 
passado dia 3 de outubro, as orientações para as celebrações e demais eventos litúrgicos, pastorais 
ou formativos. Todas as informações estão disponíveis no site da paróquia de Pinhel, mas são de 
realçar algumas alterações relacionadas com a distribuição da comunhão, com os velórios e 
cerimónias exequiais, abrindo a possibilidade de serem realizadas “missas de corpo presente”, 
catequese e outros eventos, dos quais se destacam as procissões que poderão ser realizadas “onde 
for possível disciplinar as pessoas para respeitarem regras de distanciamento e compostura, de tal 
maneira que não vão de forma compacta e desordenada”. 
 

COVID: Homenagem às vítimas da pandemia 
O site oficial da Jornada Nacional Memória & Esperança 2021 
(memoriaeesperanca.pt), iniciativa que visa homenagear as vítimas da 
pandemia com ações em todo o país entre 22 e 24 de outubro, já está 
disponível. Nele, para além de se poder subscrever um manifesto, irão 
sendo anunciadas as diferentes iniciativas a nível nacional e local para 
assinalar a jornada. Qualquer pessoa, instituição, grupo ou associação  

pode registar e divulgar a atividade que está a planear para esta “jornada de memória, luto e 
afirmação da esperança”, bastando para isso preencher o formulário disponibilizado. 
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ROMAGENS AO CEMITÉRIO 
  

comunidade data dia eucaristia romagem 
Q. Bernardos 30 out Sáb 16h00 de seguida 

Malta 31 out Dom 15h00 de seguida 

V. Madeira 1 nov Seg 15h00 de seguida 

Pereiro 1 nov Seg 16h30 de seguida 

Pinhel 2 nov Terç 16h00 de seguida 

Gamelas 6 nov Sáb 14h30 de seguida 

Bogalhal 6 nov Sáb 16h00 de seguida 

Cidadelhe 7 nov Dom 11h00 de seguida 

Ervedosa 7 nov Dom 09h15 14h45 

Azevo 7 nov Dom 10h30 15h30 

Juízo 13 nov Sáb 15h00 de seguida 

Q. Nova 13 nov Sáb 17h00 19h15 

Vieiro 20 nov Sáb 15h30 de seguida 

 

Este Ano já será possível 
efectuar as habituais romagens 
aos cemitérios  por ocasião dos 
Fieis  Defuntos, para rezar  
pelos que já partiram.  
No entanto, algumas delas não 
se realizarão imediatamente a 
seguir à eucaristia, de modo a 
evitar aglomeração exagerada 
de fieis. Faz-se um apelo a que 
se redobrem os cuidados, para 
evitar constrangimentos.. 
Veja aqui o programa da 
unidade pastoral de Pinhel  
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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 

21 de outubro             | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

22 de outubro             | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

23 de outubro             | Sábado 
XXX Comum 

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

24 de outubro             | Domingo 
XXX Comum 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00  
Eucaristia dominical em Bogalhal: 15h00  
Celebração dominical em Ervedosa: 09h15 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

28 de outubro             | Quinta Eucaristia em Gamelas: 19h00 

29 de outubro             | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

30 de outubro             | Sábado 
XXXI Comum 

Eucaristia vespertina em Q. Bernardos: 16h00 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Ervedosa: 19h15 

31 de outubro            | Domingo 
XXXI Comum 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Eucaristia dominical em Malta: 15h00 
Celebração dominical em Bogalhal: 10h30 
Celebração dominical em V. Madeira:10h30 
Celebração dominical em Pereiro: 10h30 

Preparando o futuro...  
- O que queres ser quando fores crescido? 
 - Eu quero fazer Almanaques.  
- Almanaques?! Para quê?  
- Para pôr três Domingos em cada semana!  
 

Ladrões de calendário…  
- Já ouvistes falar dos dois ladrões que roubaram um 
calendário?  
- Não?!  
- Ouvi dizer que apanharam seis meses cada um!  
 


