
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  I N T E R - P A R O Q U I A L   

 

     A n o  X I  |  N º  3 2 5  |  q u i n z e n a l  |  v  d o m i n g o  c o m u m  |  6  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 2 2  

 

Deus mandou o covid-19 para 
que as pessoas se convertam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deus, às vezes, manda uma doença como a 

covid-19 para que as pessoas se convertam e 

mudem de vida. Foi mais ou menos isto que um 

jovem padre disse numa televisão. Não sei qual é 

a formação teológica ou a ideologia que está por 

detrás desta afirmação, mas é do mais contrário 

que pode haver ao Evangelho. Afinal, Jesus veio 

para curar ou para adoecer? Jesus veio para 

curar doenças e não para provocar doenças de 

modo a alcançar a conversão das pessoas. Isso 

seria uma chantagem e Deus não faz chantagem. 

Deus ama e quem ama não chantageia. 

Tampouco se impõe. Antes se propõe. O Deus a 

quem Jesus chamou Pai e que nos ensinou 

igualmente a chamar Pai, não faz uma coisa 

destas. O jovem padre tem uma imagem de Deus 

errada. Como se fosse um castigador, sem olhar 

a meios e sem escrúpulos. O jovem padre da 

televisão pode até ter uma relação com Deus, 

mas é uma relação através do medo e não 

através do amor.  
 

Jorge Castela, Pároco 

Papa Francisco: 
“gostaria de me concentrar 

na figura de São José 

como homem que sonha. Na 

Bíblia, como nas culturas dos 

povos antigos, os sonhos 

eram considerados um meio 

pelo qual Deus se revelava.  

O sonho simboliza a vida 

espiritual de cada um de nós, 

o espaço interior, que cada 

um é chamado a cultivar e 

preservar, onde Deus se 

manifesta e muitas vezes nos 

fala. Mas devemos também 

dizer que dentro de cada um 

não existe apenas a voz de 

Deus: existem muitas outras 

vozes. Por exemplo, as vozes 

dos nossos receios, as vozes 

das experiências passadas, as 

vozes das esperanças; e há 

também a voz do maligno 

que nos quer enganar e 

confundir. Por conseguinte, é 

importante ser capaz de 

reconhecer a voz de Deus no 

meio de outras vozes. José 

demonstra que sabe cultivar 

o silêncio necessário e, 

sobretudo, tomar as decisões 

corretas perante a Palavra 

que o Senhor lhe dirige 

interiormente. 
 

Audiência Geral, 29.12.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 

 

Símbolos da JMJ em Pinhel: oportunidade única 
Nos dias 6 e 7 de março, Pinhel vai receber os símbolos 

da JMJ, uma cruz que o Papa João Paulo II ofereceu aos 

jovens e um ícone de Nossa Senhora que o acompanha. 

Serão dois dias marcantes. Uma oportunidade única de 

estar perto destes símbolos que têm percorrido o 

mundo na mão dos jovens. A receção e o acolhimento 

dos símbolos têm dado muitos frutos um pouco por 

todo o mundo. 

Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída 

a propósito do  Ano Santo, em 1983,  foi  confiada  por  

João Paulo II aos jovens no Domingo de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada por todo o 

mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita em madeira, iniciou uma peregrinação que já a levou aos 

cinco continentes e a quase 90 países. Foi transportada a pé, de barco e até por meios pouco comuns 

como trenós, gruas ou tratores. Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenis, 

prisões, escolas, universidades, hospitais, monumentos e centros comerciais.  

Desde 2000 que a cruz peregrina conta com a companhia do ícone de Nossa Senhora Salus Populi 

Romani, que retrata a Virgem Maria com o Menino nos braços. Este ícone foi introduzido ainda pelo 

Papa João Paulo II como símbolo da presença de Maria junto dos jovens. Com 1,20 metros de altura 

e 80 centímetros de largura. 
 

Missão País suspensa,  
mas jovens querem ligar-se a Pinhel 
Apesar de todas as tentativas e alternativas que se procuraram, a situação actual do covid na 

comunidade pinhelense e no país impossibilitou as atividades que os jovens missionários da Missão 

País iriam fazer no âmbito da sua estadia em Pinhel. Os mais de trinta jovens inscritos irão fazer 

alguma missão na cidade do Porto, de onde são oriundos, e pretendem ainda deixar algumas 

propostas para manter o contacto com Pinhel, na expectativa de que finalmente no próximo ano se 

possa realizar a Missão País em Pinhel. Bernardo Aranhas e Teresa Aguiar, os chefes deste ano, 

pedem a oração da comunidade por eles e comprometem-se a rezar por Pinhel. 
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O departamento do Património Cultural da diocese, em conjunto com o 

senhor bispo, pediu a algumas paróquias da unidade pastoral de Pinhel a 

cedência temporária de algumas peças de joalharia para constarem da 

exposição temporária “Mulier Mater Magistra” que vai inaugurar o espaço 

diocesano “ExpoEcclesia”, na sede da Diocese, na Guarda. Da paróquia de 

Pinhel foi selecionado um alfinete (nº de inventário OGAPE.ouc.186), da 

paróquia de V. Madeira um fio (nº de inventário OGAPVm.ouc.155) e da 

paróquia de Ervedosa uns brincos (nº de inventário OGAPpi.ouc.15). As 

peças serão cedidas temporariamente para o período em que decorre a 

exposição, garantindo a organização todas as normas de segurança e demais 

responsabilidades de conservação. 

“Mulier Mater Magistra” na ExpoEcclesia 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 
 
 

DIA MUNDIAL DO DOENTE 
No dia 11 de Fevereiro celebra-se XXX Dia Mun-

dial do Doente, com o tema «Sede misericordio-

sos como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36). 

Na eucaristia de Pinhel serão lembrados todos 

os doentes da unidade pastoral de Pinhel. 
 

RTP EM CIDADELHE 
No âmbito, do centenário de José Saramago, 

que decorrerá durante o ano de 2022, a Zerkalo 

e a RTP1 estão a filmar uma série de 6 episódios 

de 1 hora cada, inspirada na obra “Viagem a 

Portugal”, de 1981, onde Saramago viajou de 

Norte a Sul do país. A aventura das gravações 

iniciou em Miranda do Douro, Trás-os-Montes e 

terminam em Sagres no Algarve, com passagem 

por Cidadelhe, onde foram obtidas imagens no 

passado dia 26 de Janeiro. 
 

PÁLIO DE CIDADELHE 
A Casa-Forte de Cidadelhe, onde pode ser visto 

e apreciado o famoso Pálio de Cidadelhe - 

datado de 1707 - assim como outras peças de 

interesse patrimonial, vai ter entradas gratuitas 

no terceiro domingo de cada mês, no âmbito da 

iniciativa “De Portas Abertas”. Entre as 14.00 e 

as 18.00 horas será possível visitar este espaço 

museológico que foi inaugurado em 2018. 
 

ENCONTRO MUNDIAL 
O Conselho Pontifício para os Leigos, Família e 

Vida, juntamente com Vicariato de Roma (Itália) 

lançam 7 catequeses e 7 testemunhos em vídeo 

que contam “histórias, feridas, renascimento e 

fé” que ajudam a preparar o Encontro Mundial 

das Famílias que se realiza de 22 a 26 de junho 

do próximo ano e vai decorrer em Roma. Tudo 

em www.romefamily2022.com 
 

EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
António de Almeida Lima, de 65 anos, que 

iniciou funções no Vaticano em setembro de 

2017, como embaixador de Portugal na Santa 

Sé, foi exonerado do cargo a 16 de dezembro de 

2021; no mesmo dia foi nomeado como seu 

sucessor Domingos Fezas Vital, até agora 

representante de Portugal nos EUA. 

NOVO BISPO DE LEIRIA-FÁTIMA 
O actual bispo de Setúbal, D. 

José Ornelas, de 68 anos, foi 

nomeado como sucessor do 

cardeal António Marto à frente 

da diocese de Leiria-Fátima. 

Desde a sua restauração, em 

1918, a diocese de Leiria-Fáti- 

ma teve como bispos D. José Alves Correia da 

Silva, D. João Pereira Venâncio, D. Alberto Cosme 

do Amaral, D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva e, 

desde junho de 2006, D. António Augusto dos 

Santos Marto. Agora sucede-lhe D. José Ornelas, 

da Congregação dos Sacerdotes do Coração de 

Jesus (Dehonianos). Com esta nomeação, três 

dioceses portuguesas ficam agora a aguardar 

novo titular: Angra, Bragança, e agora Setúbal.  
 

AJUDA DO PAPA 
O Papa Francisco enviou uma contribuição de 100 

mil euros à Igreja das Filipinas, para ajudar o país 

asiático a minimizar as consequências do tufão 

Rai. Quantia equivalente foi destinada aos 

“grupos de migrantes bloqueados entre a Poló-

nia e a Bielorrússia e em auxílio da Cáritas Polaca 

para enfrentar a emergência migratória na 

fronteira entre os dois países, devido à situação 

de conflito que já dura mais de 10 anos”. 
 

COLÉGIO PORTUGUÊS EM ROMA 
O Pontifício Colégio Português, em Roma, foi 

condecorado pelo presidente da República 

Portuguesa com a Ordem do Infante D. Henrique, 

na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé. 

O Pontifício Colégio Português foi criado pela 

Carta apostólica ‘Rei catholicae apud lusitanos’, 

do Papa Leão XIII, para alojar os padres enviados 

para Roma pelos seus bispos ou superiores, com 

o objetivo de aprofundarem os estudos nas várias 

áreas do saber humano e teológico. 
 

TEMA DO JUBILEU 2025 
O Papa Francisco aprovou o lema para o 27º 

Jubileu ordinário da história da Igreja, que 

decorrerá em 2025 com o lema «Peregrinos de 

esperança». 
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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 

10 de fevereiro            | Quinta 
Eucaristia em Gamelas: 18h00 

Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

11 de fevereiro            | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

12 de fevereiro            | Sábado 
VI Comum 

Eucaristia vespertina em V. Madeira: 17h00 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Malta: 19h15 

13 de fevereiro            | Domingo 
Vi Comum 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 

Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 

Celebração dominical em Pereiro: 10h30 

Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

Celebração dominical em Bogalhal: 12h00 

17 de fevereiro            | Quinta Eucaristia em Mangide: 19h00 

18 de fevereiro            | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

19 de fevereiro            | Sábado 
VII Comum 

Eucaristia vespertina em Cidadelhe: 16h30 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia vespertina em Pereiro: 19h15 

20 de fevereiro            | Domingo 
VII Comum 

Eucaristia dominical em Malta: 09h15 

Eucaristia dominical em Bogalhal: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 

Celebração dominical em Azevo: 10h30 

Celebração dominical em Ervedosa: 10h30 

Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 

Se queres participar num grupo 
de diálogo sinodal, contacta 

o nosso pároco. 
E se quiseres dar a tua 

opinião online, vai a 
https://comissaosinodalgua.wix

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

 


