
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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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O que é o advento?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Igreja propõe que, a poucas semanas do Natal, quatro para 
ser mais concreto, os cristãos se preparem de forma mais 
especial e intensa para a festa que se aproxima. Chamamos-lhe 
advento, que vem da palavra latina adventus e que significa 
vinda. Utilizava-se para falar da chegada solene do imperador 
ou de alguma personalidade importante. Para os cristãos 
significa a espera do seu Salvador, Jesus Cristo. Por isso gosto 
de pensar que toda a nossa vida é um advento. De qualquer 
modo, cada vez que chegamos a este tempo litúrgico, somos 
convidados a caminhar de forma especial ao encontro de 
Cristo. Mas será que todos os cristãos sabem o que é o 
advento?  
Num encontro de um grupo de meninos dos primeiros anos da 
catequese, a catequista ousou perguntar aos seus 
catequizandos se sabiam o que era o advento. Então uma das 
meninas mais atrevidotas, com ar de satisfação, respondeu. Ó 
senhora catequista, então a senhora catequista não sabe que é 
aquela caixa com janelinhas e que vamos abrindo uma a uma e 
tem lá dentro um chocolate? E sabe o que é que eu faço com 
ela? Abro logo todas as janelinhas, e como os chocolates que lá 
estão escondidinhos, porque vem a avó e dá, mas também a tia 
e outras pessoas dão um advento. E ria-se perdidamente, 
porque gostava muito dos adventos. Afinal não havia só um. 
Havia vários adventos, tantos quantos as pessoas amigas lhe 
ofereciam.  
É este o advento do nosso tempo, dizia-me a catequista, para 
concluir. Ou melhor, para deixar tudo em aberto!  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
 

“Existem mais de dez 

caracteres na Bíblia que 
levam o nome de Joseph. O 
mais importante deles é o 
filho de Jacó e Raquel, que, 
por meio de várias 
aventuras, um escravo se 
torna a segunda pessoa mais 
importante no Egito depois 
do Faraó (ver janeiro37-
50). O nome Joseph em 
hebraico significa "Deus 
aumenta, Deus o faz 
crescer". É um desejo, uma 
bênção fundada na confiança 
na providência e que se 
refere especialmente à 
fecundidade e ao 
crescimento dos filhos. Na 
verdade, esse mesmo nome 
nos revela um aspecto 
essencial da personalidade 
de José de Nazaré. É um 
homem cheio de fé na sua 
providência: acredita na 
providência de Deus, tem fé 
na providência de Deus. 
Cada acção narrada pelo 
Evangelho é ditada pela 
certeza de que Deus "faz 
crescer", de que Deus 
"aumenta", que Deus 
"acrescenta", isto é, que 
Deus fornece para realizar o 
seu plano de salvação. E, 
nisso, José de Nazaré se 
parece muito com José do 
Egito. 
 

Audiência Geral, 17.11.2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

COMISSÃO ARCIPRESTAL 
A Comissão sinodal arciprestal do arciprestado 
de Pinhel-Figueira de Castelo Rodrigo e que vai 
coordenar a acção sinodal no arciprestado, será 
liderada pelo padre João Carrola, junto com o 
diácono José Tenreiro e os leigos Paulo Velho, 
Maria de Jesus Besteiro, Glória Felizardo, José 
Maria Ribeiro e Maria Ilídia Machado. 
 

CONSELHO PRESBITERAL 
Na passada sexta-feira, dia 26, o Conselho Pres-
biteral da diocese da Guarda, reuniu para refle-
tir e fazer um ponto da situação da fase dioce-
sana do sínodo e o plano pastoral a implemen-
tar na diocese quanto aos jovens e às famílias. 
 

IMACULADA CONCEIÇÃO 
No próximo dia 8 de dezembro, a Igreja celebra 
a solenidade da Imaculada Conceição, dogma 
definido pelo Papa Pio IX na bula Ineffabilis 
Deus em 8 de dezembro de 1854. A liturgia do 
dia convida-nos a acolher, com um coração 
aberto e disponível, os planos de Deus para nós 
e para o mundo. 
 

MODERADORES SINODAIS 
No próximo dia 9 de dezembro, quinta-feira, a 
unidade pastoral de Pinhel vai promover um 
encontro de formação para preparar modera-
dores de grupos de diálogo sinodal. O objectivo 
é dar a conhecer as metodologias para a 
participação no sínodo e o que se pretende com 
ele. Será no Centro pastoral de Pinhel às 21h. 
 

COMISSÃO NACIONAL 
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
anunciou a criação de uma comissão nacional 
para “reforçar e alargar” o atendimento de 
casos de abusos sexuais cometidos por mem-
bros do clero, institutos religiosos ou em insti-
tuições eclesiais. A comissão visa o “acompa-
nhamento a nível civil e canónico” das vítimas 
e “o estudo em ordem ao apuramento histórico 
desta grave questão”, sendo ainda criado “um 
ponto de escuta permanente a nível nacional”. 
 

MANHÃ ESPIRITUAL 
No próximo dia 11 de dezembro, sábado, das 
09h30 às 13h, a paróquia vai proporcionar um 
tempo espiritual de encontro com Deus. Estão 
todos convidados a experimentar exercícios 
espirituais com base na Palavra de Deus. 
 

10 MILHÕES DE ESTRELAS 
A Cáritas lançou novamente a campanha anual 
“10 Milhões de Estrelas: Um Gesto pela Paz”. Os 
interessados podem adquirir as velas no Centro 
Pastoral de Pinhel e na página da Cáritas 
Portuguesa na internet. As verbas angariadas 
com são destinadas, neste ano: 65% irão para 
acções da rede nacional Cáritas no campo 
social, e os restantes 35% para projectos de 
resposta ao impacto das alterações climáticas. 
 

BISPOS HOMENAGEADOS 
No dia 27 de novembro, dia da cidade, a 
Câmara Municipal da Guarda atribuiu medalhas 
de honra municipais aos actuais bispos da 
Guarda, Aveiro e Viseu: D. Manuel Felício, D. 
António Moiteiro e D. António Luciano. Para o 
autarca, Sérgio Costa, o município que lidera 
desde 16 de outubro vai homenagear “três 
figuras muito importantes para a Guarda”. 
 

DIA DE ORAÇÃO JOVEM 
A Pastoral Juvenil Universitária Vocacional da 
Diocese da Guarda propõe um dia de reflexão e 
oração em pleno tempo do Advento para 
Jovens no Seminário Maior da Guarda no dia 11 
de Dezembro. Se estiveres interessado, 
contacta o pároco. A data limite para inscrições 
é o dia 8 de Dezembro. 
 

FALECIMENTO 
Faleceu no passado dia 23 de novembro, no Lar 
da Santa Casa da Misericórdia da Covilhã, o 
Padre Tarcísio da Cruz Duarte. Nascera a 5 de 
janeiro de 1933 e fora ordenado a 15 de julho 
de 1956. Actualmente era o pároco de 
Pedrógão de São Pedro, Águas e Bemposta, no 
concelho de Penamacor. 
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Portugal vai ter um novo missal 
A terceira edição portuguesa do Missal Romano recebeu o 
Decreto da Confirmatio e  

Recognitio da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina 
dos Sacramentos a 13 de outubro de 2021. Por Decreto da 
Conferência Episcopal Portuguesa, que terá a data de 21 de 
novembro de 2021, solenidade de Cristo, Rei do Universo, esta 
edição para as celebrações em língua portuguesa deve ser com- 

siderada oficial para o uso litúrgico, e poderá usar-se após a sua publicação, entrando em vigor a 
partir do dia 14 de abril de 2022, Quinta-feira da Semana Santa 
O presidente da Comissão Episcopal Liturgia e Espiritualidade (CELE) disse que a nova edição 
portuguesa do Missal Romano, traz alterações para as conclusões das orações, o ato penitencial 
(confissão), o nome de Maria, após um trabalho realizado com a Santa Sé. 
 

“Missão País” lança edição 2022  
voltando às ruas  

A ‘Missão Pais’, o projeto católico de universitários, apresentou o lema 
para a edição de 2022, ‘Coragem! Levanta-te que Ele chama!’, e a 
escolha da cor para o novo ano, o rosa. Na apresentação, destacaram 
ainda que, após os confinamentos provocados pela pandemia de Covid-
19, os jovens querem voltar “com coragem” a sair ao encontro das 
populações, “em cada sorriso partilhado”, “em cada música cantada”. 
A Missão País organiza e desenvolve as Missões Universitárias – semanas 
-em várias faculdades de Portugal que partem do Porto, Lisboa e 
Coimbra para várias localidades nacionais, onde se inclui, mais uma vez, 
a paróquia de Pinhel. Prevê-se que em fevereiro, os jovens da 
universidade de Economia do Porto voltem a esta comunidade. 

 

Portugal desperdiça um milhão  
de toneladas de alimentos por ano 

Em Portugal, há anualmente um milhão de toneladas de bens 
alimentares desperdiçados, que nunca chegam ao prato de alguém. Essa 
quantidade daria para 50 mil refeições diárias. “É imoral que uma parte 
da população que tem acesso aos bens alimentares ainda se dê ao luxo 
de os desperdiçar”, diz o coordenador do movimento Unidos Contra o 
Desperdício (UCD), Francisco Mello e Castro, em declarações 
ao Expresso. Referiu ainda que 

uma em cada quatro calorias nunca chega a nutrir alguém, ao mesmo tempo que 690 milhões de 
pessoas passam fome todos os dias. A cada segundo, 80 toneladas de comida são desperdiçadas 
em todo o mundo e um terço dos alimentos produzidos é atirado para o lixo. 
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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 

2 de dezembro            | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

3 de dezembro            | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

4 de dezembro            | Sábado 
Advento II 

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

5 de novembro            | Domingo 
Advento II 

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

7 de dezembro            | Terça 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Azevo: 19h15 

8 de dezembro            | Quarta 
Imaculada Conceição 

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

9 de dezembro            | Quinta 
Eucaristia em V. Madeira: 18h00 
Eucaristia em Pereiro: 19h00 

10 de dezembro          | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

11 de dezembro          | Sábado 
Advento III 

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

12 de dezembro            | Domingo 
Advento III 

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


