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  As dúvidas e a fé 
 
 
 
 
 
 
Senhor padre, tenho sempre tantas dúvidas! Disse ela.  
A história é recorrente. É comum. É a história de tanta 
gente sincera que quer ter fé, mas acha que as dúvidas 
atrapalham essa fé. Foi sincera comigo. Senhor padre, 
ainda estou muito longe de Deus. Tenho muitos 
momentos de dúvidas!  
Disse o seu nome e respondi. Precisamos da dialética 
entre fé e dúvida. Ela é essencial para quem quer fazer o 
caminho da fé. Não tanto com as dúvidas sobre Deus, mas 
com as dúvidas sobre o nosso conceito de Deus, sobre o 
que esperamos d’Ele e sobre a nossa relação com Ele. Não 
devemos esperar da fé que ela forneça respostas para 
todas as nossas perguntas, embora ela ajude a encontrar 
muitas respostas. Antes, devemos encontrar nela a 
coragem de entrar no mistério e levar connosco as muitas 
perguntas que temos. A fé não deve deixar de procurar e 
fazer perguntas. Não é um dado adquirido de uma vez por 
todas. Não se deve petrificar, como li algures, numa 
ideologia fechada e encerrada.  
Aliás, uma fé sem pensamento crítico pode levar ao 
fanatismo e à intolerância. E é o que tem acontecido 
numa facção da Igreja que advoga dogmatismos e 
certezas por tudo e por nada, como se fosse dona da fé. A 
fé não é uma posse. A fé é um dom de Deus e é uma 
resposta consciente a esse amor. Mas é uma resposta 
diária, que se diz todos os dias, e que se renova. Tal como 
o amor em duas pessoas que se amam está sempre a 
crescer, a fé também deve estar sempre a crescer.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
 

“São Paulo exorta os 
cristãos a caminhar 

segundo o Espírito 

Santo (cf. 5, 16.25). Há 
um estilo: caminhar 

segundo o Espírito 

Santo. Com efeito, crer 
em Jesus significa segui-
lo, ir atrás d’Ele no seu 
caminho, como fizeram 
os primeiros discípulos. 
E significa, ao mesmo 
tempo, evitar o caminho 
oposto, o do egoísmo, 
de procurar o próprio 
interesse, ao qual o 
Apóstolo chama «desejo 
da carne» (v. 16). O 
Espírito é o guia neste 
caminho pela vereda de 
Cristo, um caminho 
maravilhoso, mas 
também cansativo, que 
começa no Batismo e 
dura a vida inteira. 
Pensemos numa longa 
excursão nas 
montanhas: é 
fascinante, a meta atrai-
nos, mas requer muito 
esforço e tenacidade.” 
 

 

Audiência Geral, 03.11.2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

ESPIRITANOS EM PINHEL 
O senhor Padre António Marques, dos 
espiritanos, vai estar presente na unidade 
pastoral de Pinhel no fim-de-semana de 20 e 21 
de novembro, percorrendo algumas paróquias, 
onde presidirá à eucaristia e falará sobre a 
“missão”, sobretudo a “Missão ad gentes”, 
dando o seu testemunho na primeira pessoa. 
 

CRISMA DIA 27 DE NOVEMBRO 
No próximo dia 27, sábado, pelas 11h, 34 
jovens da catequese paroquial de Pinhel serão 
crismados pelo sr Bispo, D. Manuel Felício.  
Para preparar o sacramento, os jovens terão 
encontros no dia 24 e 26, e confissões no dia 
26, às 18h30. 
 

PRESÉPIOS NA EMPRESAS 
A Associação Cristã de Empresários e Gestores 
(ACEGE) promove o concurso ‘Presépios nas 
Empresas 2021’, em cinco categorias, até ao dia 
3 de dezembro: Individual, grupo de colabora-
dores (constituído por mais de duas pessoas da 
mesma empresa), pequena empresa (até 50 
colaboradores), média empresa (entre 51 e 249 
colaboradores) e grande empresa (com mais de 
250 colaboradores). A ACEGE publicou o 
regulamento do concurso no seu sítio online. 

 

CUIDADOS PALIATIVOS 
No mundo inteiro, apenas 1 em cada 10 pes-
soas que precisam de cuidados paliativos estão 
a recebê-los, revelou a Organização Mundial de
Saúde (OMS), em comunicado. Entretanto, “a 
procura global por cuidados para pessoas com 
doenças fatais continuará a cres-cer à medida 
que a população envelhece”, salienta a agência 
de saúde da ONU. Em 2060, a necessidade de 
cuidados paliativos deverá praticamente 
duplicar, de acordo com a mesma fonte. 
 

ENCONTRADO SÃO SEBASTIÃO 
Uma escultura em calcário (frequentemente 
denominado pedra de Ançã) de São Sebastião, 
do seculo XV-XVI, foi encontrada na capela de 
São Brás, localizada na paróquia de Vale de 
Azares, no Concelho de Celorico da Beira, na 
Diocese da Guarda. 
 

FALECEM TRÊS PADRES 
O Padre Manuel Elias Ferreira faleceu no 
passado dia 28 de Outubro, aos 62 anos de 
idade. Foi pároco no arciprestado de Pinhel, em 
Atalaia, Azevo, Pereiro, Vale de Madeira, Vasco-
veiro, Lameiras, Lamegal, Vendada e Pomares, 
nasceu a 14 de Março de 1959, na aldeia de 
Arrifana, concelho da Guarda. Frequentou os 
Seminários Diocesanos do Fundão e Guarda, de 
1977 a 1988. Foi ordenado sacerdote, no dia 10 
de Julho de 1988, na Sé da Guarda, por D. 
António dos Santos. Devido a doença, em 2019, 
deixou o serviço paroquial. 
No passado dia 1 de novembro, faleceu o Padre 
Manuel Janela Pires, com 91 anos de idade. Foi 
ordenado sacerdote no dia 2 de Agosto de 
1953, na Sé da Guarda, por D. Domingos da 
Silva Gonçalves. Nos últimos meses estava na 
Residência sacerdotal, no Seminário da Guarda.
O Padre Francisco Salvado Gralha faleceu no dia 
6 de Novembro, no Hospital Sousa Martins, na 
Guarda, com 93 anos de idade. Nasceu em 
Alcaide, concelho do Fundão e foi ordenado 
sacerdote a 16 de Julho de 1950, por D. 
Domingos da Silva Gonçalves, na Guarda. 
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Já tens o REZAR NO 
ADVENTO? 
Podes adquirir  
no Centro  
Pastoral da  
Paróquia ou  
à entrada da  
nossa Igreja,  
e ao preço  
de 1,5 €. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 
 
 
 

 

Diocese da Guarda conta actualmente  
com 3 seminaristas 

A Diocese da Guarda conta actualmente com três seminaristas: 
o Francisco Coimbra e o Tiago Fonseca, ambos oriundos da 
Covilhã, e o Ricardo Bernardes, natural de Minas Gerais – Brasil, 
mas com ligação actual a Manteigas. 
Fazem parte de um grupo total de 24 seminaristas que integram 
a comunidade do Seminário Interdiocesano de São José, em 
Braga, que reúne os candidatos ao sacerdócio, das dioceses de  

Bragança-Miranda, Lamego, Viseu e Guarda. Na frequência do Seminário, o Francisco encontra-se 
no 1º ano, o Ricardo no 3º e o Tiago no 5º ano dos estudos teológicos. Os seminaristas são 
acompanhados pela equipa formadora, com representantes das quatro dioceses implicadas. Da 
Diocese da Guarda faz parte da equipa o padre Serafim Reis. O projecto formativo, para este ano, 
fica marcado pelo início do ano Propedêutico, “de acordo com o proposto pela Ratio Fundamentalis 
e também como adaptação à remodelação curricular imposta pela Universidade Católica”. 
 

Sínodo vai dando passos na diocese da Guarda 
No passado dia 13 de novembro, a Comissão Sinodal diocesana deu a 
conhecer as linhas orientadoras do trabalho sinodal que a diocese vai 
realizar ao longo dos próximos meses. Depois de criadas as Comissões 
Sinodais Arciprestais e formadas, junto com os agentes responsáveis da 
pastoral na diocese, espera-se agora o envolvimento das pessoas, 
sobretudo em encontros de pequenos grupos e fóruns abertos.  

Para além destes, os interessados também podem participar em inquéritos online (geral, para 
jovens e para crianças), que estarão disponíveis na página da diocese no dia 1 de Dezembro. Em 
breve chegarão às comunidades panfletos de informação e uma pagela de oração. Para a catequese 
e para as aulas de EMRC também está previsto um guião específico. Todos estes trabalhos 
resultarão em relatórios que hão-de chegar à comissão sinodal diocesana para elaborar o relatório 
da Diocese a entregar à Conferência Episcopal. 
 

DPJUV prepara Dia Diocesano da Juventude 
O Dia Diocesano da Juventude da Diocese da Guarda, organizado pelo 
Departamento da Pastoral Juvenil Universitária e Vocacional, vai 
realizar-se no dia 20 de Novembro de 2021 e tem como tema “Levanta-
te! Eu te constituo testemunha do que viste!” (cf. At 26, 16). A 
celebração diocesana passa a decorrer a partir deste ano, por decisão do 
Papa, na solenidade de Cristo-Rei, que encerra o ano litúrgico no calen- 

dário católico, em vez do Domingo de Ramos. O evento vai ocorrer na cidade da Guarda, no 
Seminário Maior. A tarde deste dia (entre as 14:00 horas e as 19:00 horas), que começará com a 
apresentação do plano de actividades do DP-JUV para o ano pastoral 2021-2022, contemplará a 
realização de diferentes workshops orientados por jovens para jovens, a celebração da Eucaristia e, 
finalmente, a realização de um magusto convívio com música ao vivo. A inscrição faz-se através do 
e-mail: pjuv.guarda@gmail.com até ao dia 15 de Novembro. 
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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 

18 de novembro            | Quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

19 de novembro            | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

20 de novembro            | Sábado 
Cristo Rei 

Eucaristia vespertina em Vieiro: 15h30 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 18h00 
Eucaristia vespertina em Malta: 19h15 

21 de novembro            | Domingo 
Cristo Rei 

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

25 de novembro            | Quinta 
Eucaristia em Gamelas: 18h00  
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

26 de novembro            | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

27 de novembro            | Sábado 
Advento I 

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

28 de novembro            | Domingo 
Advento i 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Eucaristia dominical em Bogalhal: 15H00 
Celebração dominical em Malta:10h30 
Celebração dominical em Ervedosa:10h30 
Celebração dominical em V. Madeira:10h30 

Que rico troféu!  
Quando terminou a maratona, na qual o 
Florêncio se sagrou campeão, o jornalista da 
rádio abordou o jogador:  
- E que tal, campeão, como se sente? Diga umas 
palavras para o povo da nossa terra. O microfone 
é todo seu!  
- Muito obrigado! Já ganhei muitos prémios: 
troféus, taças, medalhas… mas microfone é o 
primeiro! Obrigado do coração.  

Em casa, diz a mãe:  


