
 

  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Para sairmos melhores de uma 

crise como a atual, que é uma 

crise de saúde e ao mesmo 

tempo uma crise  
Audiência Geral, 23.09.2020 

 

 

 

 

 

 

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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a desgraça chega 
Um amigo ajuda-nos a 

descobrir o que temos 

de bom em nós e a pô-

lo em ação, e mesmo 

quando julgamos que 

não aguentamos mais, 

um amigo revela-nos 

onde podemos 

encontrar as forças  

para enfrentar o que nos quer derrotar. 

Há quem julgue que tem muitos amigos, mas, na verdade, 

são poucos os que têm dois ou três. Quantas pessoas tens que 

celebram as tuas vitórias como se fossem deles mesmos? 

Quantos ficam contigo quando tudo te corre mal por tua 

culpa? 

Cada amigo é único, porque o seu olhar vê e ilumina partes 

diferentes do que somos. Ajuda-nos a sermos quem podemos 

ser. Um amigo é alguém que entrelaça a sua vida na nossa. 

Uma grande parte dos que se dizem amigos afastar-se-ão 

assim que as coisas começarem a correr mal. Nenhuma 

lágrima nossa lhe cairá nos ombros. Alguns dos outros ainda 

ficam para esse momento, mas partirão pouco depois, assim 

que perceberem que o poço é fundo e que a tempestade vai 

ser longa. 

Seria melhor que não fingíssemos amizades, para não termos 

de revelar às pessoas que nos julgam próximos e amigos que, 

afinal, não o somos, ou porque não queremos ou porque não 

conseguimos. 

Um amigo é o contraveneno da solidão. 

O amor exige que entreguemos o nosso tempo e ser a quem 

precisa, mesmo que nos possa parecer que não nos merece. 

Quantas pessoas és capaz de perdoar do fundo do coração e 

esquecer? 

Quantas pessoas pões à frente de ti na fila para a felicidade? 

Um amigo ama. 
 
 

José Luís Nunes Martins, Agencia Ecclesia  
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Quando é que sentiu mesmo que 
tinha de ser padre? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Um miúdo do quinto ano veio ter comigo à sacristia  
antes da missa. Saíra da catequese com o propósito de 
tirar algumas coisas a limpo. A catequista propusera-lhes 
averiguar das razões pelas quais alguém vai para o 
Seminário ou para o Sacerdócio. De caderno e lápis na 
mão, como o melhor jornalista da paróquia, explicou ao 
que vinha, e começou a fazer perguntas. Senhor padre, 
diga-me quando é que sentiu que a sua vocação era ser 
padre. Informei-o que entrei no Seminário com menos 
idade que ele. Que entrara com muitas vontades e 
certezas, e que as fora alimentando ao longo dos anos, 
junto com muitas dúvidas, sacrifício, dificuldades. Era 
normal, porque o Seminário existe para se fazer 
discernimento vocacional. Não é para fabricar padres. É 
para ajudar os seminaristas a crescer nas tais vontades e 
certezas dentro de um discernimento são. 
Escreveu duas ou três linhas, e voltou à carga. Mas quando 
é que sentiu mesmo que tinha de ser padre? Com esta 
pergunta relembrei aquele momento da minha vida que 
não mais vou esquecer e que recordo sempre que preciso 
de força para a vocação que Deus me deu. Aquele dia em 
que, diante do sacrário, me questionava sobre as razões 
para ser padre e descobri que Deus me amava de uma 
forma que não conseguia explicar. O miúdo parou de 
escrever. Não compreendera bem. Então o senhor padre 
foi para padre por causa de amar muito a Deus? Olhei-o, 
toquei-lhe no ombro, e disse. Não. Não fui para padre por 
amar muito a Deus, mas porque Deus me ama muito. 
 

Jorge Castela, Pároco 

 

Papa Francisco: 
“’Ide! Fazei discípulos de todas 
as nações, baptizando-os em 
nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-as a 
observar tudo quanto vos 
ordenei’ (Mt28, 19-20). Tudo o 
que fizerdes durante a vossa 
formação tem uma só 
finalidade: tornar-vos 
humildes discípulos-
missionários para fazer 
discípulos. 
Encorajo-vos a aprender a 
conhecer o mundo ao qual 
sereis enviados, e a inscrever 
em vós o reflexo da saída de 
vós mesmos, do encontro com 
o outro. A preferência pelas 
pessoas mais afastadas é uma 
resposta ao convite do 
Ressuscitado que vos precede 
e espera na Galileia das 
Nações. Indo às periferias, 
toca-se também o centro. A 
missão é inseparável da 
oração, pois a oração vos abre 
ao Espírito e o Espírito guia-
vos na missão. E a missão, cuja 
alma é a caridade, consiste em 
levar quantos encontrardes a 
compreender a ternura com 
que o Senhor os abrange, a 
receber o baptismo, a louvar a 
Deus, a viver da Eucaristia, a 
fim de participardes também 
vós na missão da Igreja.” 
 
 

 

Mensagem aos seminaristas franceses 
no Santuário de Lurdes, 24.10.2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

ROMAGEM EM PINHEL 
No dia dos Fiéis Defuntos, 2 de novembro, a 
romagem ao cemitério será, como era habitual, 
após a eucaristia das 16h. 
 

FORMAÇÃO SOBRE O SÍNODO 
Na manhã do dia 13 de novembro, sábado, a 
comissão diocesana sinodal vai fazer formação  
sobre o sínodo “Para uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão”, e sobre os 
processos diocesanos do mesmo. Os destina-
tários são sobretudo as comissões sinodais 
arciprestais e os responsáveis que vão fomen-
tar grupos de diálogo e fóruns abertos. 
 

POR OCASIÃO DOS 25 ANOS 
O nosso pároco concluiu no passado dia 29 de 
junho vinte e cinco anos de sacerdócio. Na 
ocasião, e ainda com muitas contingências, as 
paróquias ao seu cuidado, em torno da paró-
quia de Pinhel, organizaram-se para assinalar a 
data. Agora o nosso pároco, em agradecimento 
e como partilha, oferece a todas as pessoas 
uma pagela que assinala o aniversário e que 
contém uma oração que ele reza diariamente 
há muitos anos, ainda quando era seminarista. 
 

ESXPOSIÇÃO ‘DIÁLOGO’ 
A exposição ‘Diálogos. Na beleza das obras 
contemplamos a beleza do criador’, que resulta 
de um trabalho conjunto das Dioceses de 
Aveiro, Guarda, Lamego e Viseu, num total de 
50 peças, onde se inclui uma peça do Bogalhal, 
estará em Aveiro, na Casa da Cultura de Ílhavo 
até 4 de fevereiro de 2022. 
 

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
Já está online o sítio de oração pelo Sínodo dos 
Bispos – ‘A Igreja a Caminho – Rezemos por 
uma Igreja sinodal’ em prayforthesynod.va  
 

JOÃO PAULO I 
O Papa Francisco abriu caminho à beatificação 
do Papa João Paulo I (1912-1978), reconhecen-
do um milagre atribuído à sua intercessão. 
 

GRÉCIA E CHIPRE 
O Papa anunciou que vai visitar em dezembro a 
Grécia e o Chipre, assumindo a intenção de 
visitar Timor-Leste. 
 

DEDICAÇÃO DA CATEDRAL 
A diocese da Guarda assinalou mais um 
aniversário da dedicação da Sé Catedral no 
passado dia 22 de outubro. 
 

IMUNIDADE TOTAL  
No momento em que os países do hemisfério 
Norte se congratulam com o relativo sucesso do 
processo de vacinação e reduzem fortemente 
as restrições da pandemia, o continente afri-
cano enfrenta um défice de quase 500 milhões 
de doses relativamente à meta mundial que 
havia sido definida de imunizar totalmente 40 
por cento da população até ao final de 2021.  
 

CRUZ JMJ EM PORTUGAL 
Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, 
cruz peregrina e o ícone mariano “Salus Populi 
Romani”, estiveram durante os meses de 
setembro e outubro em Espanha e regressam a 
Portugal através do Algarve, diocese em que 
vão estar durante todo o mês de novembro, 
naquela que será a primeira etapa da grande 
peregrinação em Portugal. 
 

PRÉMIO RATZINGER 
O Papa Francisco vai entregar a 13 de novem-
bro o Prémio Ratzinger 2021, o ‘Nobel’ da Teo-
logia, concedido pela Fundação ‘Joseph Ratzin-
ger-Bento XVI’, a dois teólogos alemães. Hanna-
Barbara Gerl-Falkovitz, especialista nos estudos 
sobre Edith Stein e Romano Guardini, e Ludger 
Schwienhorst-Schönberger, especialista do 
Livros da Sabedoria e do Cântico dos Cânticos.  
 

VOLUNTÁRIOS EM MISSÃO 
Um total de 53 voluntários portugueses parte 
de Portugal em missão, ao longo de 2021, supe-
rando as limitações impostas pela pandemia 
nos últimos meses, informou a Fundação Fé e 
Cooperação (FEC), ligada à Igreja Católica. 
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Católicos aumentam em todo o mundo,  
com Europa em contraciclo 

A Agência Fides, do Vaticano, divulgou hoje os números mais recentes 
da Igreja Católica no mundo, apontando a um aumento de fiéis de 1,16% 
em 2019, num total de 1,34 mil milhões de batizados. 
Os dados revelam que os católicos representavam 17,74% da população 
mundial a 31 de dezembro de 2019, data a que se referem as estatísticas 
mais recentes recolhidas pela Santa Sé. O aumento do número de 
batizados é mais significativo na África (+8,3 milhões) e na América (+5,3  

milhões), com a Europa em contraciclo (-292 mil católicos). A percentagem de católicos nos vários 
continentes é de 63,8% na América; 39,64% na Europa; 26,34% na Oceânia; 19, 49% na África; e 
3,31% na Ásia. Os sacerdotes são 414 336 em todo o mundo, os religiosos não sacerdotes 50 295 e 
os diáconos permanentes 48 238. Os números confirmam a “tendência para a diminuição global” 
do número de religiosas, 630 mil no total, com particular impacto na Europa (-7400) e América (-
5315) ao longo de 2019.  
No campo da educação, a Igreja Católica administra 72 667 creches e 98 925 escolas primárias nos 
cinco continentes, que servem mais de 42,6 milhões de crianças; quase 50 mil escolas secundárias 
têm 19 milhões de alunos, a que se somam mais de 6 milhões de estudantes do ensino superior. 
Quanto à saúde, as instituições católicas gerem 5245 hospitais, 14 963 centros de 
saúde/dispensários; 532 casas para leprosos; 15 429 lares para idosos, doentes crónicos e pessoas 
com deficiência; 9374 orfanatos; 3198 centros de educação ou reeducação social; e 33 840 
instituições de outro género. 
 

Perseguição religiosa diminuiu,  
mas restrições dos governos pioraram 
 O número de países onde foi registada atividade terrorista relacionada com a religião diminuiu pelo 
quinto ano consecutivo, concluiu o Pew Research Center no seu 12º estudo anual sobre as restri-
ções globais à religião, divulgado dia 30 de setembro. As restrições governamentais face às crenças 
e práticas religiosas estão, no entanto, no nível mais elevado desde que o estudo começou a ser 
realizado, em 2007. 
 

O 

Barata 

G.2 -17h45 

e Ismália Antunes 

e Manuel Eusébio  

2º G -11h00 

2º G.-15h00 
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De 31 de outubro a 7 de 
novembro lembramos os 
Seminários e pedimos  
pelas vocações sacerdotais. 
O ofertório de dia 7  
reverte a favor do Seminário 
da Guarda! 
 
 

http://www.fides.org/it/news/71000-VATICANO_Le_statistiche_della_Chiesa_cattolica_2021
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072712
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072712
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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/ 
 

 

Acho que fui para a catequese quando entrei na escola primária. A 

minha mãe queria, porque queria e queria. Mais tarde, como entrei 

nos escuteiros, a catequese passou a ser obrigatória e lá andei eu e 

fiz os rituais 

. 
 

in https://mariavaicomtodos.blogs.sapo.pt/eu-e-a-catequese-150839  
 

 

 

 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

1 de novembro             | Segunda 
Todos os Santos             

Eucaristia em Pinhel: 12h00 
Eucaristia em V. Madeira: 14h30 
Eucaristia em Pereiro: 16h00 
Celebração solene em Bogalhal: 10h30 
Celebração solene em Ervedosa: 10h30 
Celebração solene em Azevo: 10h30 

2 de novembro             | Terça 
Fieis Defuntos 

Eucaristia em Pinhel: 16h00 

5 de novembro             | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

6 de novembro             | Sábado 
XXXII Comum 

Eucaristia vespertina em Gamelas: 14h30 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 16h00 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

7 de novembro             | Domingo 
XXXII Comum 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 
Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
Celebração dominical em Pereiro: 10h30 
Celebração dominical em Malta: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 11h00 

11 de novembro            | Quinta Eucaristia em Mangide: 19h00 

12 de novembro            | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

13 de novembro            | Sábado 
XXXIII Comum 

Eucaristia vespertina em Juízo: 15h00 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Q. Nova: 19h15 

14 de novembro            | Domingo 
XXXIII Comum 

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