
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Deus ama-nos, não porque sejamos 
bons, mas porque Ele é bom. 
 
 
 
 
 
 
 
O que me impede de ter um olhar misericordioso por 
mim próprio, quando o próprio Deus me ama como eu 
sou? Não que isso justifique as minhas opções erradas. 
Os pecados. Os erros. As costas voltadas. As queixas 
desmedidas. Mas é verdade que Deus me ama muito 
mais do que eu me amo. Deus ama-me, não por eu ser 
bom, que não sou, mas porque Ele é bom. Deus ama 
cada um de nós, não por sermos bons, mas porque Ele é 
bom. Ele ama-me como eu sou e não como eu gostaria 
de ser. Isto parece redutor, e parece que põe tudo em 
Deus. O Centro. E, ao mesmo tempo, retira toda a nossa 
responsabilidade. Não é verdade. Nós somos 
responsáveis. Mas o centro é mesmo Ele. Por isso Jesus 
falava em perdoar setenta vezes sete vezes, que é o 
mesmo que pronunciar o número infinitamente. Porque 
quem ama, não ama com medidas. Ama com esse 
número que é muito mais que setenta vezes sete vezes. 
O número que não cabe na numeração, tal como a 
conhecemos. Por isso ama e perdoa. Porque só sabe 
amar quem souber perdoar. Só ama de verdade quem 
consegue aceitar a diferença que o outro é. A diferença 
que, no outro, pode até ser, dor. Por isso deu a vida por 
todos. Não deu a vida só por alguns. Deus a vida por bons 
e maus, por justos e injustos, por judeus e gregos, por 
escravos e homens livres. Por mim. Por ti. Por todos nós. 
E nunca é demais repetir isto. Deus ama-nos, não porque 
sejamos bons, mas porque Ele é bom. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
 

“Hoje, gostaria de 
apresentar São José 
como um migrante 

perseguido e corajoso .  
É assim que o 
evangelista Mateus o 
descreve. Este 
acontecimento 
particular da vida de 
Jesus, que também vê 
José e Maria como 
protagonistas, é 
tradicionalmente 
conhecido como "a fuga 
para o Egito" (cf. Mt 2, 
13-23). A família de 
Nazaré sofreu esta 
humilhação e 
experimentou em 
primeira mão a 
precariedade, o medo, a 
dor de ter que deixar 
sua terra. Ainda hoje, 
muitos de nossos irmãos 
e muitas de nossas irmãs 
são forçados a viver a 
mesma injustiça e 
sofrimento. A causa 
quase sempre é a 
arrogância e a violência 
dos poderosos. Isso 
também aconteceu com 
Jesus.”  

 

Audiência Geral, 29.12.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

Responsável diocesano considera que sínodo  
poderá ser um dos maiores eventos da Igreja 

O padre Jorge Castela, responsável diocesano pela fase 
diocesana do sínodo sobre a sinodalidade, disse, em entrevista 
à Agência Ecclesia, que o Sínodo lançado pelo Papa «poderá ser 
um dos maiores eventos da Igreja nos últimos tempos». o Pároco 
de Pinhel foi entrevistado junto com uma jovem que faz parte 
da comissão sinodal diocesana, Rita Loureiro, que também 
mostrou a vontade dos jovens em participar no sínodo. 

O sacerdote explicou que propuseram a criação de Comissões Sinodais Arciprestais, “para motiva-
rem, fomentarem, e agilizarem os trabalhos em cada arciprestado”, que toda a dinâmica “fosse 
muito à base de grupos de encontro e de diálogo”, e também chegar a áreas e pessoas dentro da 
Igreja que “não tão comuns”, como as crianças, com guiões para a catequese e para a disciplina de 
Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC). A Comissão Sinodal Diocesana da Guarda também 
propôs que fossem criados também “fóruns abertos” para debater as temáticas do Sínodo, preferen-
cialmente com pessoas que “nem estão no âmbito mais eclesial, ou não estão tão dentro da Igreja”. 
Pode ler a notícia, que em breve estará disponível no formato televisivo, em Agência Ecclesia. 
 

 

Agenda de Francisco para 2022  
Para o próximo ano do pontificado de Francisco estão previstas viagens a 
novas periferias geográficas e políticas (Timor-Leste, Papua-Nova Guiné, 
talvez o Congo, o Sudão do Sul e o Canadá, entre destinos que talvez só 
deixem a América Latina de fora) e quiçá uma nova reunião com o 
patriarca ortodoxo russo; atenção ao problema das migrações e dos 
refugiados com um encontro sobre o Mediterrâneo, em Florença; a X 
edição do Encontro Mundial das Famílias, que se prevê decorra 
num formato inédito, de 22 a 26 de junho de 2022, com iniciativas globais 

nas dioceses católicas e em Roma. A nível interno, está previsto que o Papa continue o trabalho de 
reforma da Cúria Romana, ultimando uma nova Constituição, e que continue a sua atenção ao 
sínodo que lançou no último mês de outubro, um processo sinodal que procura envolver as dioceses 
de todo o mundo, até 2023. 
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Seminários 
Pinhel 229,66€ 

Ervedosa 15.78€ 

Bogalhal 20.00€ 

Pereiro 79.36€ 

V. Madeira 14.59€ 

Azevo 37,35€ 

Malta 35.00€ 

Cidadelhe 5.40€ 

 

O gato é fez 
O gato assim fez 
O gato que fez 
O gato se fez 
O gato mantém fez 
O gato um fez 
O gato amigo fez 
O gato ocupado fez 
O gato por fez 
O gato dez fez 
O gato segundos fez 
 

Ofertórios consignados 2021 
entregues na Cúria Diocesana 

 Missões 

Pinhel  142.29€ 

Azevo 39.55€ 

Ervedosa 11.87€ 

V. Madeira 12.60€ 

Pereiro 35.98€ 

Cidadelhe 5.00€ 

Malta 40,00€ 

 

Agora leia somente a 
terceira palavra de 
cada uma das frases 

O gato ocupado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 
 
 

S. ANTÃO E S. SEBASTIÃO 
Apesar das contingências provocadas pela pan-
demia, pretendemos assinalar as datas das habi-
tuais festas de algumas das comunidades cristãs 
desta Unidade Pastoral de Pinhel, pelo que no 
dia 16 de janeiro haverá eucaristia solene em 
honra de Santo Antão pelas 10h30, e no dia 23 
do mesmo mês haverá em Ervedosa eucaristia 
solene em honra de S. Sebastião pelas 10h30.  
 

LIVRO DO PAPA 
A Editora do Vaticano lançou um livro do Papa 
onde este comenta o texto do “evangelista da 
misericórdia” que é lido nas celebrações de cada 
domingo deste ano litúrgico. O livro intitula-se 
‘Olhando para o Alto, olhando para o outro’. 
Reflexões sobre o Evangelho de Lucas’. 
 

JUBILEU 2025 
O Papa Francisco confiou ao arcebispo Rino 
Fisichella, Presidente Conselho Pontifício para a 
Promoção da Nova Evangelização a preparação 
do Jubileu de 2025. Será o 27º Jubileu ordinário 
da história da Igreja. O primeiro foi proclamado 
por Bonifácio VIII em 1300. O último jubileu foi 
o Ano Santo extraordinário dedicado à Mise-
ricórdia, convocado com a Bula «Misericordiae 
Vultus» do Papa Francisco, cuja coordenação foi 
também confiada a D. Rino Fisichella. 
 

CARTA AOS CASAIS 
O Papa escreveu uma carta aos casais de todo o 
mundo, como “presente de Natal” e sinal de 
“proximidade”, aludindo aos vários impactos da 
pandemia e dos confinamentos, com uma 
mensagem de “proximidade”, particularmente 
a quem viveu momentos de perda e separação. 
 

VIRGEM PEREGRINA 
Após vários adiamentos e cancelamentos 
devido à pandemia estão previstas cerca de 14 
viagens da Imagem da Virgem Peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Estados 
Unidos da América, França, Nicarágua, Argenti-
na, Itália, Chile, Países do Cáucaso, Espanha e 

Colômbia. 

LIVRO DE POEMAS 
O padre Manuel Igreja Dinis, que é actualmente 
o pároco do Sabugal, prepara-se para publicar, 
aos 80 anos de idade e 56 anos de sacerdócio, o 
segundo livro de poemas. 
 

DIARIO DO MINHO TV 
O Grupo Diário do Minho inaugurou a  DM TV, um 
novo projeto do jornal da Arquidiocese de Braga 
para acrescentar valor à informação produzida. 
 

FOTOTECA DO VATICANO 
A Fototeca dos Museus do Vaticano passou a 
estar parcialmente disponível na internet. São 
mais de cinco mil imagens, catalogadas e organi-
zadas, de objectos que são, em grande parte, 
muito delicados e que, por esse motivo costu-
mam estar acessíveis apenas a investigadores e 
especialistas.  
 

APP «ANIMA» 
Os Salesianos de Portugal e Cabo Verde lançaram 
a aplicação informática ‘ANIMA’, pensada para 
adolescentes e jovens. A ferramenta digital 
apresenta 13 ofertas: as leituras da liturgia diária 
com um breve comentário; o breviário; textos de 
meditação; temas vocacionais; resposta a 
dúvidas; rumo à JMJ 2023; homilias; frases de 
santidade; comentários cristãos a temas da 
atualidade; canções com mensagem; estações de 
rádio; um vasto livro de orações; e ainda a ligação 
a eventos transmitidos em direto. ‘ANIMA’ está 
disponível para download na App Store e na 
Google Play Store. 
 

FALECIMENTOS 
Faleceu, aos 97 anos, no passado dia 4 de janeiro, 
o padre Manuel da Silva Ferreira, que nasceu em 
Vide Entre Vinhas a 23 de junho de 1924 e foi 
ordenado sacerdote em 22 de fevereiro de 1947. 
No seu ministério sacerdotal, destacou-se a 
lecionação de filosofia no Seminário da Guarda. 
Também a irmã Alice Furtado, que durante vários 
anos fez parte da comunidade religiosa das 
doroteias de Pinhel, faleceu no passado dia 17 de 
Dezembro. 
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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 

13 de janeiro             | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

14 de Janeiro             | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

15 de janeiro              | Sábado 
II Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia dominical em Bogalhal: 19h15 

16 de janeiro               | Domingo 
II Comum 

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

19 de janeiro               | Quarta 
Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

20 de janeiro               | Quinta Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

21 de janeiro               | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

22 de janeiro               | Sábado 
III Comum 

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

23 de janeiro               | Domingo 
III Comum 

Eucaristia dominical em Malta: 09h15 
Eucaristia dominical em Ervedosa: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Celebração dominical em Cidadelhe:1 0h30 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
Celebração dominical em Bogalhal: 12h00 
 

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 
 


