
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
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o inimaginável Deus 
vulnerável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Deus que encarnou e se fez menino foi acomodado em 
palhas, numa manjedoura, sob os olhares de vacas, burros e 
ovelhas. Não sob o olhar de holofotes e de câmaras de 
televisão e jornais. Não teve as melhores condições 
sanitárias para vir ao mundo. Não teve direito nem a clínicas 
privadas nem a hospitais públicos. Não teve sequer lugar 
numa hospedaria. Encarnou junto dos animais, na solidão 
dos homens e sob a ameaça de um genocida. Nasceu na 
maior humildade e fragilidade da natureza humana.  
Deus quis entrar na nossa história anónimo e escondido, 
frágil e pobre, um deus vulnerável. O inimaginável Deus 
vulnerável!  
O Natal é a memória da vinda de Deus entre nós, na carne 
frágil, vulnerável e mortal que nós somos. A partir daquele 
dia, não se pode mais dizer Deus sem a humanidade, nem a 
humanidade sem Deus! A partir daquele dia, o sofrimento, a 
morte e o mal não terão mais a última palavra.  
Há que dizer, portanto, que, apesar dos tempos em que 
vivemos, nada nem ninguém nos tira o Natal, porque o 
verdadeiro Natal acontece nos nossos corações! É lá que 
Deus quer encarnar! É lá que Deus quer habitar! Talvez 
assim consigamos olhar o mundo e todas as adversidades 
do mundo com um novo olhar que brota de um coração 
cheio de Deus!  
Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
 

“Jesus nos Evangelhos é 

indicado como "filho de 
José" ( Lc 3,23; 4,22; Jo 1,45; 
6,42) e "filho do carpinteiro" 
( Mt 13,55; Mc6.3). Os 
evangelistas Mateus e Lucas, 
narrando a infância de Jesus, 
dão espaço ao papel de 
Joseph. Ambos constituem 
uma "genealogia", para 
evidenciar a historicidade de 
Jesus. Mateus, dirigindo-se 
sobretudo aos judaico-
cristãos, parte de Abraão 
para chegar a José, definido 
como "o marido de Maria, de 
quem nasceu Jesus Cristo. 
"(1, 16). Lucas, por sua vez, 
remonta a Adão, a partir 
diretamente de Jesus, que 
"era filho de José", mas 
especifica: "como era 
considerado" tal 
(3,23). Portanto, os dois 
evangelistas apresentam 
José não como um pai 
biológico, mas, em todo 
caso, como um pai de Jesus 
em pleno direito. Por meio 
dele, Jesus realiza o 
cumprimento da história da 
aliança e da salvação 
ocorrida entre Deus e o 
homem. Para Mateus essa 
história começa com Abraão, 
para Lucas com a própria 
origem da humanidade, ou 
seja, com Adão. 
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LAR DE SANTO ANTÓNIO 
O lar de Santo António, da Santa Casa da 
Misericórdia de Pinhel, cumpriu dia 13 de 
dezembro mais um ano de funcionamento. Por 
este motivo e por ocasião da época festiva do 
Natal, o pároco irá celebrar a eucaristia com os 
utentes, de modo seguro no dia 16. De modo 
semelhante, irá celebrar missa com espírito de 
Natal na Unidade de Cuidados Continuados. 
 

VISITA AOS DOENTES 
O nosso pároco dispõe-se, em vésperas do 
Natal, a fazer visitas domiciliárias, em seguran-
ça, aos doentes da paróquia, nomeadamente 
para confessar. Em Pinhel, quem tiver familia-
res em casa interessados, é favor informarem a 
responsável dos Ministros Extraordinários da 
Comunhão, São Martins; nas outras comunida-
des, é favor contactar directamente o pároco 
ou o centro pastoral. 
 

ENCONTROS DE NATAL 
A diocese da Guarda está a organizar dois 
encontros do clero, em tom natalício, nos dias 
14 e 15 de dezembro, respectivamente no 
Centro Apostólico do Paúl e no Seminário da 
Guarda. 
 

PAPA EM CHIPRE E GRECIA 
O Papa visitou Chipre e Grécia entre os dias 2 e 
5 de dezembro. Foi uma visita marcada pelo 
diálogo ecuménico e atenção aos refugiados. 
Por isso se reuniu com migrantes (Nicósia, 
capital do Chipre, na sexta, 3) e refugiados (ilha 
de Lesbos, Grécia, no domingo).  
 

ANIVERSÁRIO DO PAPA  
Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, cum-
priu mais um ano de vida e missão. Nasceu em 
Buenos Aires, a 17 de Dezembro de 1936, e foi 
ordenado padre a 13 de Dezembro de 1969. 
 

 ANIVERSÁRIO EPISCOPAL 
D. Manuel Felício, bispo da Guarda, e que tem 
74 anos de idade, foi ordenado bispo a 15 de 
Dezembro de 2002. Cumpre este ano 19 anos.  

CATEQUESE PRESENCIAL 

Tendo em conta o crescente aumento de casos 
positivos pelo novo coronavírus entre crianças 
que frequentam a catequese, assim como o 
número daqueles que estão em isolamento por 
esse motivo, e estando a poucos dias de se 
iniciar o período de férias de Natal, a Paróquia 
de Pinhel e a coordenação da Catequese decidi-
ram suspender as sessões de catequese presen-
ciais até ao Natal, esperando ser possível reto-
má-las com o novo período escolar. Os cate-
quistas farão os possíveis para, com outras 
estratégias, nomeadamente através das redes 
sociais e via zoom, acompanhar os seus catequi-
zandos com actividades apropriadas. 
 

ITINERÁRIO DA CATEQUESE 
A Conferência Episcopal Portuguesa aprovou o 
novo itinerário de iniciação cristã. No novo 
documento, intitulado “Itinerário de iniciação à 
vida cristã com as famílias, com as crianças e 
com os adolescentes”, a Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) indica “um novo olhar” sobre 
a transmissão da fé na infância e adolescência. 
 

ANO DE S. JOSÉ 

No passado dia 8 de dezembro finalizou o Ano 
de São José, que o Papa convocou para assina-
lar o 150º aniversário da sua declaração como 
padroeiro da Igreja Universal, através da carta 
apostólica ‘Patris corde’. 
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Site da Fase diocesana do sínodo online 
A Comissão Sinodal da Diocese da Guarda já tem online o site da fase diocesana 
da diocese, com os diversos recursos que disponibiliza: três inquéritos online (um 
para as pessoas em geral, outro para jovens dos 13 aos 25 anos, e outro para 
crianças dos 6 aos 12 anos), guiões de diálogo sinodal para grupos constituídos 
preferencialmente por 10 pessoas, guiões de sessões de Catequese e de EMRC,  

orientações para fóruns abertos, os modelos para fazer os relatórios das actividades, entre outros 
estratagemas e materiais de apoio. Não deixe de, ao menos, responder ao inquérito geral! Tudo em 
https://comissaosinodalgua.wixsite.com/my-site 
 

D. José Cordeiro novo Arcebispo de Braga 
No dia 3 de dezembro, D. José Manuel Garcia Cordeiro foi nomeado Arcebispo de 
Braga. O arcebispo que sucede a D. Jorge Urtiga, nasceu a 29 de Maio de 1967, 
em Vila Nova de Seles (Angola), frequentou o Seminário Menor da Diocese de 
Bragança-Miranda. Após receber a Ordenação presbiteral a 16 de Junho de 1991, 
foi incardinado na Diocese de Bragança-Miranda. Estudou em Roma, onde obteve 
o Doutoramento em Liturgia. No dia 18 de Julho de 2011 foi nomeado Bispo de  

Bragança-Miranda, recebendo a Ordenação Episcopal a 2 de outubro de 2011. 
 

Presidente veta lei da Eutanásia 
No passado dia 30 de novembro, o presidente da República vetou a lei da eutanásia, aprovada pelo 
Parlamento no dia 5 do mesmo mês, e pediu esclarecimentos sobre “o que parecem ser 
contradições” no diploma: “O decreto mantém, numa norma, a exigência de ‘doença fatal’ para a 
permissão de antecipação da morte, que vinha da primeira versão do diploma. Mas, alarga-a, numa 
outra norma, a ‘doença incurável’ mesmo se não fatal, e, noutra ainda, a ‘doença grave’”, refere o 
comunicado.  
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Traz o teu “Menino Jesus” 
 

Como este ano, mais uma vez, não vai ser possível cumprir a 
tradição de dar o “menino” a beijar nas celebrações de Natal, 
a unidade pastoral de Pinhel convida aqueles que vão 
participar nessas celebrações a levarem uma imagem do 
“Menino Jesus” que tenham em casa. Em momento oportuno 
da celebração de Natal essas imagens serão benzidas e depois 
cada família é convidada a beijar o Menino. 

No passado dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada 
Conceição, foram ordenados por D. Manuel Felício, na Sé 
Catedral da Guarda, dois novos diáconos em ordem ao sacer-
dócio ministerial: Fábio Carrola Pontífice, natural da Covilhã, e 
Tiago David Santos Pereira, natural do Fundão, concluídos os 
seus estudos no Seminário Inter-diocesano de S. José. 

Dois novos diáconos na diocese da Guarda 
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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/ 
 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

16 de dezembro            | Quinta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

18 de dezembro            | Sábado 
Advento IV 

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

19 de dezembro            | Domingo 
Advento IV 

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

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

24 de dezembro            | Sexta 
“Missa do Galo” em Pinhel: 23h00 
“Missa do Galo” em Malta: 23h00 

25 de dezembro          | Sábado 
Natal 

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

26 de dezembro            | Domingo 
Sagrada Família 

Eucaristia solene em Malta: 09h15 
Eucaristia solene em Pereiro: 10h30 
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00 
Celebração solene em Azevo:10h30 
Celebração solene em Ervedosa:10h30 
Celebração solene em V. Madeira:10h30 
Celebração solene em Bogalhal: 12H00 
 

Que o Menino Deus nasça em nossos corações! 
O pároco e os seus colaboradores mais próximos desejam a todos os 
paroquianos um Santo Natal! Apesar dos tempos em que vivemos, o 
verdadeiro Natal acontece nos nossos corações!  
 

Audiência Geral, 24.11.2021 


