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Numa sondagem realizada este ano a jovens entre os 
dezoito e os vinte anos, pelo instituto Noto Sondaggi e 
encomendada pela fundação Donat-Cattin, em itália, 
concluiu-se que 51% dos jovens entrevistados não se 
imaginam como pais. Não querem sê-lo. Uma pesquisa 
realizada em 2018 no Brasil, pelo Nube – Núcleo Brasileiro 
de Estágios - perguntou a 41.389 pessoas, na faixa etária de 
15 a 26 anos, se pretendiam ter filhos, e 28,3% dessas 
pessoas revelaram não considerar a ideia de ter filhos. 
Outra pesquisa americana, do Instituto PEW, realizada 
nesse mesmo ano, constatou que cresce o número de 
americanos que declaram não querer ter filhos no futuro. E 
o Census 2021 em Portugal revelou uma perda total de 214 
286 habitantes em 10 anos.  
Pelos vistos, as novas gerações não querem formar família 
ou ter filhos. Não querem ser fecundos. Não querem este 
tipo de compromissos. Como muitos outros tipos de 
compromisso que lhes criem exigências para além do 
suposto bem-estar. É muito estranho, uma vez que a 
felicidade acontece pelo amor e o verdadeiro amor é 
fecundo, isto é, saí de si para os outros e espelha-se ou 
espalha-se nos outros. Nós somos potencialmente felizes 
porque temos a oportunidade de amar. Por isso, os 
solitários têm dificuldade em serem felizes.  
A continuar assim, o mundo terá cada vez menos pessoas, 
tanto no sentido demográfico como no sentido 
antropológico. As pessoas não querem mais pessoas!  
Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
 

“Os Evangelhos não trazem 
nenhuma palavra de José 
de Nazaré. Ele nunca 
falou. Isso não quer dizer 
que ele fosse taciturno, 
não. Há um motivo mais 
profundo. Com o seu 
silêncio, José confirma o 
que escreve Santo 
Agostinho: “Na medida em 
que a Palavra - a Palavra 
feita homem - cresce em 

nós - as palavras 

diminuem ”. Na medida em 
que Jesus - a vida espiritual 
- cresce, as palavras 
diminuem. O que podemos 
definir o "papagaísmo", 
falar como papagaios, 
continuamente, diminui 
um pouco. O próprio João 
Batista, que é "a voz que 
clama no deserto:" 
Preparai o caminho do 
Senhor "" ( Mt 3, 1), diz à 
Palavra: "Ele deve 
aumentar e eu diminuir" 
( Jn3,30). Isso significa que 
Ele deve falar e eu fico 
quieto e José com seu 
silêncio nos convida a 
deixar espaço para a 
Presença do Verbo feito 
carne, para Jesus.” 
 
 

Audiência Geral, 15.12.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Há 70 milhões de vítimas de conflitos  
O relatório italiano, elaborado pela Cáritas italiana, intitulado “Falsos 
equilíbrios”, dá conta, segundo refere o site Vatican News, que em 2020 
houve 21 guerras de alta intensidade no mundo, seis a mais que no ano 
anterior. Entre as mais graves estavam as do Iémen, Síria e Sudão do 
Sul. Mas esse número subiu para 22 no corrente ano de 2021, com o sur- 

gimento, ainda no final do ano passado, do conflito na região etíope de Tigray. Contudo, se se 
considerar todas as crises e escaladas violentas no planeta, o número de conflitos sobe para 359 em 
2020. Mais do que os números, cresceu de forma alarmante (40%) o número de pessoas que 
precisam de ajuda humanitária, atingindo a cifra de 235 milhões de pessoas afetadas. Além disso, os 
refugiados e pessoas deslocadas mais do que duplicaram em 10 anos, atingindo um valor recorde 
de 82,4 milhões. 
 

Papa João Paulo I será beatificado em 2022 
Albino Luciani, que foi eleito Papa João Paulo I em 1978, será beatificado até ao 
final do ano de 2022, pois foi reconhecido um milagre atribuído à sua intercessão. 
Trata-se da cura de uma menina de onze anos, em Buenos Aires, no dia 23 de julho 
de 2011, que sofria de "encefalopatia inflamatória aguda grave, doença epilética 
refratária maligna, choque séptico" e que estava em fim de vida.  
João Paulo I governou a Santa Sé durante apenas 33 dias, entre 26 de 
agosto de 1978 até a data da sua morte e tornou-se rapidamente conhecido 
na Cúria Romana pelo apelido de "Papa do Sorriso", por causa da sua afabilidade.  

Foi o primeiro Papa desde Clemente V a recusar uma coroação formal, cerimónia não oficialmente 
abolida, ficando a cargo do eleito escolher como quer iniciar seu pontificado. Contudo, desde então, 
os papas eleitos têm optado por uma cerimónia de "início do pontificado", com a respectiva 
entronização e o juramento de fidelidade, sem mais pompas. Também não aceitava ser carregado 
em uma liteira como os anteriores papas, por uma questão de humildade. Foi proclamado Venerável 
no dia 7 de Novembro de 2017 
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Contributo dos Fieis e das Famílias para o Fundo Económico Paroquial 
A unidade Pastoral de Pinhel informa que decorre o pagamento do Contributo dos Fieis e das 

Famílias para o Fundo Económico Paroquial, vulgarmente conhecido como Côngrua. Para 

mais informações contactar o próprio Conselho Económico ou o nosso Pároco. 
 

“Devem ser garantidos ao pároco os meios materiais indispensáveis para o exercício da sua missão.  
É essa a recomendação feita pelo cânone 281, parágrafo 1º, quando diz: «Os clérigos, quando se dedicam ao 
ministério eclesiástico, merecem uma retribuição condigna com a sua condição, de modo que possam prover 
às suas necessidades e à justa retribuição daquelas pessoas de cujo serviço necessitam». 
 
 

  NOTA: na paróquia de Pinhel, caso pretenda fazer uma transferência bancária, poderá fazê-lo 
para a conta com o NIB 0035 0618 0000 9061 330 40 (CGD). 
 

Se queres participar num grupo de diálogo sinodal, contacta 
o nosso pároco. E se quiseres dar a tua opinião online, vai a 

https://comissaosinodalgua.wixsite.com/my-site 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 
 
 

NATAL NO LAR DE AZEVO 
O nosso pároco celebrou festivamente a missa 
de Natal no lar da Associação de Melhoramen-
tos, Cultural, Social e Desportiva de Azêvo, no 
passado dia 23 pelas 14h30. 
 

MENSAGEM DE NATAL 
O bispo da Guarda apresentou no dia 17 de 
dezembro, em conferência de imprensa, a sua 
mensagem para o Natal, apelando a um reforço 
da solidariedade. “[O tempo de Advento e o 
Natal] convidam-nos a fortalecer a atitude da 
escuta, para ouvirmos e tentarmos compreen-
der tantos dramas instalados à nossa volta, 
como é o caso de famílias desfeitas ou gente que 
perdeu o gosto de viver”, referiu D. Manuel 
Felício. “Temos obrigação de nos cuidar uns aos 
outros”, acrescentou. 
 

MINISTÉRIO DE CATEQUISTA 
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) está a 
preparar um “documento base” sobre o minis-
tério de catequista, cujo rito de instituição foi 
divulgado pelo Vaticano no passado dia 13 de 
dezembro. Recorde-se que através da carta 
apostólica ‘Antiquum ministerium’, publicada 
no dia 11 de maio, o Papa Francisco decidiu 
instituir o ministério de catequista. 
 

VALES CÁRITAS 
A distribuição de vales da Cáritas Portuguesa 
para refeições “reforçou o apoio alimentar” a 
quase 3.000 famílias e mais de 8.000 pessoas 
durante este ano e meio de pandemia, conclui 
um estudo da instituição de acção social 
católica, que será apresentado esta quinta-feira, 
16 de Dezembro, em Lisboa. 

SAGRADA FAMÍLIA 
A equipa de casais de Nossa Senhora Pinhel 2, é 
responsável pela animação da Eucaristia do dia 
26 de dezembro, solenidade da Sagrada Família. 
 

PRÉMIO ÁRVORE DA VIDA 
João Manuel Duque, pró-reitor da Universidade 
Católica Portuguesa, presidente do Centro 
Regional de Braga e professor catedrático da sua 
Faculdade de Teologia, foi distinguido com o 
Prémio Árvore da Vida – Padre Manuel Antunes, 
atribuído pela Igreja católica através do 
Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. 
 

DESCODIFICAR FÁTIMA 
O departamento de estudos do Santuário de 
Fátima vai abordar a sua história e mensagem 
num curso online, de 4 sessões, nas quartas-
feiras de janeiro de 2022, entre as 21h15 e as 
22h15, com o título ‘Descodificar Fátima’. 
 

MULHERES NOMEADAS 
Prosseguem as nomeações de mulheres para 
cargos importantes na Cúria Romana. A 
nomeação mais importante foi a da irmã 
franciscana Raffaella Petrini que o Papa nomeou 
como secretária-geral do Governatorato do 
Estado da Cidade do Vaticano, o segundo lugar 
mais importante no Governo da cidade do 
Vaticano. É a primeira mulher a ser indicada para 
este importante cargo que, até à sua nomeação, 
fora ocupado apenas por clérigos.  
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A paróquia de Pinhel 
agradece aos alunos 
do 5º ano de EMRC e 
sua professora a 
prenda que deram às 
famílias da paróquia 
no dia de Natal! 
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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 

30 de dezembro            | Quinta 
Eucaristia em V. Madeira: 18h00 
Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

31 de dezembro            | Sexta 
S. Maria Mãe de Deus 

Eucaristia vespertina em Gamelas: 17h00 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

1 de janeiro                    | Sábado 
S. Maria Mãe de Deus 

Eucaristia solene em Ervedosa: 09h30 
Eucaristia solene em Azevo: 10h45 
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00 
Eucaristia solene em Bogalhal: 15h00 
Celebração solene em V. Madeira: 10h30 
Celebração solene em Pereiro: 10h30 
Celebração solene em Malta: 10h30 

2 de janeiro                    | Domingo 
Epifania 

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

7 de janeiro                    | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

8 de janeiro                    | Sábado 
Baptismo do Senhor 

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

9 de janeiro                   | Domingo 
Baptismo do Senhor 

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

O pároco e os seus colaboradores mais próximos 
desejam a todos os paroquianos um Feliz 2022!  
Mais um ano a peregrinar rumo à felicidade que Deus 
nos tem preparada! 
 


