
 

  
 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 6  |  q u i n z e n a l  |  V I I  d o m i n g o  c o m u m  |  2 0  d e  f e v e r e i r o  d e  2 0 2 2  

 

Desidentificado 
 
 
 
 
 
 
 
O desabafo iniciou com os olhos lacrimejantes. 
Depois com o rosto macerado e inclinado para baixo. 
A olhar para dentro. Não me identifico com esta 
Igreja, dizia o padre. Com esta forma de ser Igreja 
acorrentada ao sacramental e ao sempre se fez 
assim. Olho a construção do reino e o anúncio da Boa 
Nova como os pilares da missão da Igreja, como um 
todo, e da minha própria missão como sacerdote. 
Não sei tudo. Mas sei que estamos a ir pelos 
caminhos errados. E esta pandemia veio desvelar o 
equívoco. Olho para o meu bispo e para os meus 
colegas padres e sinto-me estranho. Por mais 
diálogos que faça, soam-me a monólogos. As 
discussões pastorais destes tempos de pandemia 
circulam à volta do mesmo de sempre, na busca de 
um novo modo de fazer o mesmo de sempre. A 
manutenção. A conservação. Estou cansado. 
Saturado. Desidentificado.  
O colega para quem estava a desabafar ouviu sem 
interromper. No final do desabafo, este lembrou-o 
de que ele não tinha que se identificar com o bispo, 
os colegas ou a Igreja, mas sim com Cristo. Com 
Cristo é que tens de te identificar, disse. Os olhos 
levantaram-se para o escutar com o olhar, e a pedir 
que repetisse. Com Cristo é que tens de te identificar. 
Com Cristo é que todos os cristãos se têm de 
identificar. 
 

Jorge Castela, Pároco 

Papa Francisco: 
“Queridos irmãos e irmãs, só 
pela fé na ressurreição 
podemos ignorar o abismo da 
morte sem sermos dominados 
pelo medo. Não só isso: 
também podemos devolver um 
papel positivo à morte. Com 
efeito, pensar a morte, 
iluminado pelo mistério de 
Cristo, ajuda-nos a olhar com 
novos olhos toda a vida. Eu 
nunca vi um camião em 
movimento atrás de um carro 
funerário!  Iremos para lá 
sozinhos, sem nada nos bolsos: 
nada. (...) Não adianta 
acumular se um dia vamos 
morrer. O que temos de 
acumular é caridade, é a 
capacidade de partilhar, a 
capacidade de não ficar 
indiferente às necessidades 
dos outros. Ou, Qual é o 
sentido de discutir com um 
irmão ou irmã, com um amigo, 
com um membro da família ou 
com um irmão ou irmã na fé se 
um dia vamos morrer? Qual é a 
utilidade de ficar com raiva, 
ficar com raiva dos 
outros? Diante da morte, 
muitas questões são 
reduzidas. É bom morrer 
reconciliado, sem deixar 
rancores e sem 
arrependimentos! 
 

 

Audiência Geral, 29.12.2021 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Pinhel é a primeira comunidade a receber Cruz JMJ 
A peregrinação dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), 
na Diocese da Guarda, vai decorrer de 05 de março as 03 de abril e passa 
por todos os arciprestados. A receção dos símbolos, a cruz e o ícone de 
Nossa Senhora, na diocese, acontece no dia 5 de março, na parte da 
manhã, na Sé de Castelo Branco, com a presença de D. Manuel Felício e 
de um grupo de Jovens da Diocese da Guarda. 

Na cidade da Guarda, o programa começa às 15h00, com um cortejo entre o Paço da Cultura e a 
Igreja da Misericórdia e, a partir dali, para a Praça Velha. A festa do acolhimento, com juventude de 
todos os pontos da Diocese da Guarda, será com um concerto de inspiração cristã, com a atuação 
da «Banda da Paróquia», de Coimbra. O programa continua com a celebração da Missa, na Sé 
Catedral, a partir das 18h00 e com uma vigília de oração marcada para as 21h00. A celebração do 
envio dos símbolos, por toda a diocese, será na missa das 11h00 horas, na Sé da Guarda, no dia 6 de 
Março. Pinhel será o primeiro local que acolhe os símbolos, desde a tarde desse dia até ao final do 
dia 7. A paróquia está a preparar um programa com diversos momentos, prevendo que o 
acolhimento se faça junto ao Tribunal às 15h do dia 6. Estão previstos momentos de oração, visitas, 
concerto de oração, entre outros. Em breve se dará a conhecer o programa. 
A peregrinação vai percorrer os arciprestados de Pinhel/Figueira de Castelo Rodrigo (6 a 10 de 
março), seguindo depois para os arciprestados de Almeida/Sabugal (10 a 13 de março), 
Fundão/Penamacor (13 a 17 de março), Covilhã/Belmonte (17 a 20 de março), Seia/Gouveia (20 a 
24 de março), Celorico/Trancoso (24 a 27 de março) e Guarda/Manteigas (27 de março a 2 de abri).
A entrega dos símbolos à Diocese de Viseu será no dia 3 de Abril, às 11h00. 
 

“Login” em Pinhel para os jovens JMJ 
A paroquia de Pinhel acolheu, no passado sábado, dia 19 de fevereiro, no 
Centro Pastoral de Pinhel, o Projeto “Login” (Entra! O caminho começa 
fazendo Login), um projeto da responsabilidade da pastoral juvenil da 
diocese da Guarda e do COD, comissão diocesana organizadora das JMJ 
Lisboa 2023, para dar a conhecer as Jornadas Mundiais da Juventude, 
com vistas ao grande encontro mundial de jovens, crentes e não crentes, 

com Jesus, em torno da figura do Papa que vai ocorrer em 2023 em Portugal. O dia foi preenchido 
com dois encontros. De manhã houve um encontro com os catequisandos do 9º ano, e da parte da 
tarde com os do 10º ano e outros jovens que se lhes juntaram. 
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Tempo da Quaresma 
A Quaresma é o tempo litúrgico de conversão, que a Igreja marca para 
 nos preparar para a grande festa da Páscoa. É tempo para nos arrepen- 
der dos nossos pecados e de mudar algo de nós para sermos melhores 
 e poder viver mais próximos de Cristo. 
A Quaresma dura 40 dias: começa na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de Ramos.  
A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e penitência. É um tempo de reflexão, de 
penitência, de conversão espiritual; tempo e preparação para o mistério pascal. 
Na Quaresma, aprendemos a conhecer e apreciar a Cruz de Jesus e assim aprendemos também a 
tomar nossa cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição. 
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PÁROCO NA ESCOLA 
O nosso pároco, o padre Jorge Castela, a convite 
da professora de EMRC, Amélia Sebastião, vai 
participar numa aula do 9º ano da disciplina, 
segunda-feira, dia 21 de fevereiro, para respon-
der às perguntas dos jovens sobre inquietações 
relacionadas com a fé e a religiosidade.  
 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
O nosso pároco reuniu com os catequistas no 
passado dia 17 de fevereiro, quinta-feira, pelas 
21h, no Centro Pastoral de Pinhel para se 
programar o reinício das sessões presenciais da 
catequese, o projecto ‘Login’ e a visita dos 
símbolos JMJ, entre outros assuntos. 
 

CONSELHO PRESBITERAL 
No passado dia 18 de fevereiro, decorreu no 
Seminário da Guarda uma reunião do Conselho 
presbiteral da diocese. O assunto principal da 
reunião foi o Sínodo que agora se encontra na 
fase diocesana e sobre a própria sinodalidade na 
diocese e no presbitério diocesano. 

DIA DOS PASTORINHOS 
No dia 20 de fevereiro celebra-se o Dia dos 
Pastorinhos que, este ano, será celebrado em 
Fátima com uma vigília, missa, concerto. 
 

NOTA PASTORAL DOS BISPOS 
Os bispos em Portugal aprovaram a Nota Pasto-
ral ‘Celebrar e viver melhor a Eucaristia’, relativa 
à nova tradução do Missal Romano em portu-
guês, que vai entrar em vigor a partir de 14 de 
abril, quinta-feira da Semana Santa. “Esta edi-
ção para as celebrações da Missa em língua 
portuguesa deve ser considerada ‘típica’ para a 
Igreja peregrina em Portugal, oficial para o uso 
litúrgico” indica o Conselho Permanente da CEP.
 

DOLORES AVEIRO E O PAPA 
Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, teve 
a oportunidade de conhecer o Papa Francisco, 
no âmbito de uma viagem que fez a Roma. Na 
ocasião partilhou o momento numa fotografia 
que mostra que Dolores não perdeu a oportuni-

dade de oferecer uma camisola de CR7 ao Papa. 
 

PAPA E EUTANÁSIA 
Na audiência semanal, dia 9 de fevereiro, o Papa 
rejeitou qualquer forma de antecipação da mor-
te, numa crítica à eutanásia e ao suicídio assisti-
do, pedindo que todos tenham condições para 
viver o final da vida “de forma mais humana”. 
 

PAPA VISITA MALTA 
O Papa vai visitar Malta nos dias 2 e 3 de abril. A 
visita tinha sido adiada, em 2020, por causa da 
pandemia. O último Papa a visitar Malta, um dos 
países com maior percentagem de católicos na 
Europa, foi Bento XVI, em abril de 2010. 
 

OPOSIÇÃO AO ABORTO 
A Comissão das Conferências Episcopais da 
Comunidade Europeia (COMECE) manifestou 
“profunda preocupação e oposição” à proposta 
do presidente da França, Emmanuel Macron, de 
incluir o aborto na Carta Europeia dos Direitos 
Fundamentais. 
 

FORMAÇÃO DO CLERO 
No próximo dia 24 de fevereiro, o clero da 
diocese da Guarda terá formação sobre adminis-
tração paroquial, orientada por um gabinete de 
consultoria que presta idêntica formação aos 
alunos do Seminário, em Braga. As actividades 
iniciam-se pelas 10h e concluem pelas 17h. 
 

DIREITO MATRIMONIAL 
"Direito Matrimonial" é o tema das conferências 
que a Equipa da Pastoral da Família da Diocese da 
Guarda vai organizar em Seia (19 de Fevereiro), 
na Guarda (5 de Março) e na Covilhã (2 de Abril). 
 

PADRE ASSASSINADO 
O padre Joseph Tran Ngoc Thanh foi morto 
enquanto escutava confissões na Diocese de Kon 
Tum,Vietname, este sábado. O religioso, de 41 
anos, foi esfaqueado por um homem com 
perturbações mentais, informa a Agência Fides, 
do Vaticano, citando um jornalista católico local. 
 

SANTO IRENEU 
O Papa proclamou Santo Irineu (séc. II-III) como 
doutor da Igreja, com o título de ‘Doctor unitatis’, 
“doutor da unidade”. 
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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 

24 de fevereiro         | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

25 de fevereiro         | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

26 de fevereiro         | Sábado 
VIII Comum 

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

27 de fevereiro         | Domingo 
VIII Comum 

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

2 de março                | Quarta 
Eucaristia em Pinhel c/imposição cinzas: 18h00 
Eucaristia em Pereiro c/imposição cinzas: 19h15 

3 de março                | Quinta 
Eucaristia em Azevo c/imposição cinzas: 18h00 
Eucaristia em Ervedosa c/imposição cinzas: 19h15 

4 de março                | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira c/impos cinzas: 19h00 

5 de março                | Sábado 
I Quaresma 

Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal c/imposição cinzas: 19h15 

6 de março                | Domingo 
I Quaresma 

Eucaristia dominical em Malta c/ imp cinzas: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em Ervedosa: 10h30 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 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.wixsite.com/my-site 
 
 

 

Já tens o Rezar na Quaresma? 
Já está disponível no 
Centro Pastoral o livro 
de orações diárias para 
o tempo da Quaresma. 
Podes adquirir ao preço 
de 1,50€. 

 


