
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Papa Francisco:  
Para sairmos melhores de 
uma crise como a atual, 
que é uma crise de saúde e 
ao mesmo tempo uma crise  

Audiência Geral, 23.09.2020 
 
 
 
 
 
 

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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Os amigos não partem 
quando a desgraça chega 

Um amigo ajuda-nos 
a descobrir o que 
temos de bom em 
nós e a pô-lo em 
ação, e mesmo 
quando julgamos 
que não aguentamos 
mais, um amigo 
revela-nos onde 
podemos encontrar 
as forças  

para enfrentar o que nos quer derrotar. 
Há quem julgue que tem muitos amigos, mas, na 
verdade, são poucos os que têm dois ou três. Quantas 
pessoas tens que celebram as tuas vitórias como se 
fossem deles mesmos? Quantos ficam contigo 
quando tudo te corre mal por tua culpa? 
Cada amigo é único, porque o seu olhar vê e ilumina 
partes diferentes do que somos. Ajuda-nos a sermos 
quem podemos ser. Um amigo é alguém que entrelaça 
a sua vida na nossa. 
Uma grande parte dos que se dizem amigos afastar-
se-ão assim que as coisas começarem a correr mal. 
Nenhuma lágrima nossa lhe cairá nos ombros. Alguns 
dos outros ainda ficam para esse momento, mas 
partirão pouco depois, assim que perceberem que o 
poço é fundo e que a tempestade vai ser longa. 
Seria melhor que não fingíssemos amizades, para não 
termos de revelar às pessoas que nos julgam 
próximos e amigos que, afinal, não o somos, ou 
porque não queremos ou porque não conseguimos. 
Um amigo é o contraveneno da solidão. 
O amor exige que entreguemos o nosso tempo e ser a 
quem precisa, mesmo que nos possa parecer que não 
nos merece. 
Quantas pessoas és capaz de perdoar do fundo do 
coração e esquecer? 
Quantas pessoas pões à frente de ti na fila para a 
felicidade? 
Um amigo ama. 
 
 

José Luís Nunes Martins, Agencia Ecclesia  
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lugar do essencial 
 
 
 
 
 
Iniciámos há poucos dias o caminho de quarenta dias para o 
coração da fé que é a Páscoa. Todo o cristão sabe que, neste 
período litúrgico, deve intensificar a oração, a esmola e o 
jejum. E alguns tentam fazer ou viver alguma diferença. 
Talvez rezem um pouco mais, façam alguma renúncia, 
sobretudo de carne à sexta-feira, e deitem um pouco mais no 
peditório para o que designamos como “renúncia 
quaresmal”. O que eu me pergunto é se esses hábitos não 
são apenas pequenas exterioridades, quando a oportunidade 
da Quaresma é o trabalho interior do nosso coração no 
deserto das nossas vidas.  
Sabemos que o deserto é um espaço geográfico árido, quase 
sem vegetação e com pouca vida. Mas na Sagrada Escritura, 
designa também um tempo de provação, de silêncio e de 
auto-conhecimento. É considerado um tempo de tentação, 
no qual as pessoas põem à prova as suas certezas e 
seguranças. Pode parecer um paradoxo, mas é nesse mesmo 
sentido que o deserto é um lugar privilegiado de encontro 
com Deus. É que no deserto, desprovidos de tudo ou quase 
tudo, sem as nossas seguranças e rotinas, apenas com o 
essencial que somos nós, mais facilmente nos encontramos 
connosco mesmos e com a intimidade de Deus.  
No meio de tantas palavras vazias, é-nos cada vez mais difícil 
distinguir a voz do Senhor que nos fala. O deserto é o tempo 
para renunciar a palavras inúteis. É ausência de muitas 
palavras para dar espaço a uma outra Palavra, a Palavra com 
maiúscula, a Palavra de Deus. É o tempo do silêncio para 
falarmos a sós com o Senhor Deus que está dentro de nós e 
nos ama como somos. O deserto é, como disse um dia o Papa 
Francisco, “o lugar do essencial”. Rodeados de tantas coisas 
inúteis que nos prendem a atenção, tantas correrias, tantas 
pressas, tantas preocupações, tanto stress, iria fazer-nos bem 
libertarmo-nos de tantas realidades supérfluas, para 
redescobrir aquilo que conta.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 
 

Papa Francisco: 
“Hoje iniciamos um caminho de 
catequese que busca inspiração 
na Palavra de Deus sobre o 
significado e o valor da 
velhice. Vamos refletir sobre a 
velhice. Por algumas décadas, esta 
idade da vida tem sido sobre um 
verdadeiro "novo povo" que são 
os idosos. Nunca fomos tão 
numerosos na história da 
humanidade. O risco de ser 
descartado é ainda mais 
frequente: nunca tão numeroso 
como agora, nunca o risco de ser 
descartado como agora. As 
pessoas mais velhas são muitas 
vezes vistas como "um fardo". Na 
dramática primeira fase da 
pandemia, foram eles que 
pagaram o preço mais alto. Eles já 
eram a parte mais fraca e 
negligenciada: não olhávamos 
muito para eles em vida, nem os 
vimos morrer. (...) 
Juntamente com a migração, a 
velhice está entre as questões 
mais urgentes que a família 
humana é chamada a enfrentar 
neste momento. Não é apenas 
uma mudança quantitativa; está 
em jogo a unidade das idades da 
vida: isto é, o verdadeiro ponto de 
referência para a compreensão e 
apreciação da vida humana em 
sua totalidade. Perguntamo-nos: 
existe amizade, existe aliança 
entre as diferentes idades da vida 
ou prevalece a separação e a 
rejeição? 
 
 

Audiência Geral, 23.02.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

JMJ em Pinhel dias 6 e 7 de março 
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       Programa da peregrinação 
  6 MARÇO | DOMINGO 
    15h00: RECEPÇÃO (junto ao tribunal)  
    16h00: Peregrinação até Igreja de S. Luís  
    17h30: concerto de oração pela BANDA JOTA  
    21h00: VIA-SACRA pelas ruas  
    22h30: ADORAÇÃO DA CRUZ  

Encerramento da Igreja às 24h 
 

  7 MARÇO | SEGUNDA-FEIRA 
    09h00: ORAÇÃO DE LAUDES 
    09h30: CONFISSÕES E ADORAÇÃO DA CRUZ  
    13h30: Peregrinação às ESCOLAS (EMRC) 
    16h00: Regresso à Igreja de S. Luís 
    18h00: EUCARISTIA de encerramento  
 
 
 

JMJ em Pinhel dias 6 e 7 de março 
 

 

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 para toda a comunidade. 
Do programa consta uma recepção solene com 
as entidades e instituições da comunidade 
presentes. A recepção far-se-á pelas 15h do dia 
6 de março, junto ao tribunal. A animação deste 
acolhimento será da responsabilidade do grupo 
de jovens Falcões da Paz e dos grupos de 
catequese. A cruz e o ícone mariano seguirão 
depois, em cortejo solene, até à Igreja de S. Luís, 
onde se poderá assistir e participar num 
concerto de oração pelo grupo de música de 
inspiração cristã, a banda Jota. 
 
 
 
banda Jota. 
Ao final desse dia, pelas 21h, com 
organização da catequese paroquial, está 
prevista uma via-sacra pelas ruas da 
cidade. Os símbolos serão transportados, 
entre cada estação da via-sacra, pelos 
catequisandos e, no caso dos mais novos, 
pelos seus pais. As portas da Igreja 
encerrarão pelas 24h, sendo que, em todos 
os momentos livres, os símbolos estarão 
disponíveis para a adoração e oração 
individual. 
Nos momentos em que o programa não 
contempla algo concreto, os diversos 
grupos da paróquia ou de outras 
comunidades do arciprestado, poderão 
fazer orações e adorações colectivas. A 
manhã do dia 7, segunda-feira, será a 
ocasião mais propícia nesse sentido. E 
aqueles que estiverem interessados em 
confessar-se, terão à sua disposição, nessa 
manhã, alguns sacerdotes. 
Pelas 13h30 do mesmo dia, os alunos da 
disciplina de EMRC, com o auxílio de outros 
colegas, transportarão estes símbolos até 
às escolas do Agrupamento de Pinhel, onde 
se proporcionará aos alunos deste 
agrupamento o contacto e encontro com os 
símbolos e onde poderão conhecer melhor 

Ao final desse dia, pelas 21h, com organização da catequese paroquial, está prevista uma via-sacra 
pelas ruas da cidade. Os símbolos serão transportados, entre cada estação da via-sacra, pelos 
catequisandos e, no caso dos mais novos, pelos seus pais. As portas da Igreja encerrarão pelas 24h, 
sendo que, em todos os momentos livres, os símbolos estarão disponíveis para a adoração e oração 
individual. Nos momentos em que o programa não contempla algo concreto, os diversos grupos da 
paróquia ou de outras comunidades do arciprestado, poderão fazer orações e adorações colectivas. 
A manhã do dia 7 será a ocasião mais propícia nesse sentido. E aqueles que estiverem interessados 
em confessar-se, terão à sua disposição, nessa manhã, alguns sacerdotes. Pelas 13h30 do mesmo 
dia, os alunos da disciplina de EMRC, com o auxílio de outros colegas, transportarão estes símbolos 
até às escolas do Agrupamento de Pinhel, onde se proporcionará aos alunos deste agrupamento o 
contacto e encontro com os símbolos e onde poderão conhecer melhor o que são as Jornadas 
Mundiais da Juventude. Os mesmos alunos irão, depois, transportar os símbolos para a Igreja de S. 
Luís, passando pela Unidade de Cuidados Continuados e o Lar de S. António, para que os mais idosos 
e frágeis da comunidade, possam também alegrar-se com esta visita à comunidade pinhelense. 
O programa encerrará com uma Eucaristia solene na Igreja de S. Luís, pelas 18h, presidida pelo 
pároco e arcipreste de Pinhel, ocasião em que os símbolos serão entregues simbolicamente à 
paróquia de Figueira de Castelo Rodrigo. 
 

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 
Na sua Mensagem, o Papa apela a um jejum na utilização dos meios digitais, 
durante a próxima Quaresma, para valorizar os “encontros reais” e ir ao encontro 
de quem passa necessidade. “Se é verdade que toda a nossa vida é tempo para 
semear o bem, aproveitemos de modo particular esta Quaresma para cuidar de  

quem está próximo de nós, para nos aproximarmos dos irmãos e irmãs que se encontram feridos na 
margem da estrada da vida”, indica Francisco. A mensagem tem como título uma exortação tirada 
da Carta de São Paulo aos Gálatas: ‘Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo 
colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo (kairós), pratiquemos 
o bem para com todos’ (Gal 6, 9-10a). 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 

CATEQUESE 2020-2021 
O ano catequético tem início no dia 12 de outubro, segunda-feira, e terá 
as mesmas pausas que o período escolar. Neste ano atípico, os grupos 
serão pre- 

ferencialmente divididos em dois, para o número de participantes em cada sessão ser 
menor. Por isso a catequese será alternada de quinze em quinze dias, sendo que na 
semana que não têm catequese presencial, terão uma atividade obrigatória, que 
também poderá ser digital ou telemática.  Vai de seguida o programa/organigrama 
previsto para os grupos de Catequese (que ainda pode sofrer pequenas alterações): 

AN
O DIA HORA SALA CATEQUISTA (S) 

1º segunda 17h45 17 Sandra Manuela 
Barata 

1º quarta 17h45 17 Maria Besteiro 

2º terça G.1 -16h30 
G.2 -17h45 18 Catarina Mateia   

2º quarta 18h00 18 Cristina Canotilho  

3º segunda 17h40 10 Odete Poço  

3º quarta 16h30 Salão Eutímia Bispo  
e Ismália Antunes 

4º segunda 17h45 18 Marisa Santos   
e Manuel Eusébio  

4º segunda 17h45 15 Lília Ventura  

5º domingo 
1º G -
10h00 
2º G -
11h00 

18 Cristiane Pena  

5º sexta 14h00 18 Manuela Eusébio    

6º sexta 18h00 18 Lurdes Grilo  

6º terça  17h45 10 Manuela Eusébio  

7º sexta 15h00 10 Odete Poço   

7º quarta  18h00 10 Linda Lucas   

8º quinta 18h00 10 Lurdes Vaz  

8º sexta  17h45 10 Fernanda Rebelo  

9º sábado  
1º G.-
14h00 
2º G.-
15h00 

18 Sónia Coelho  

9º quarta 18h00 15 Fernanda Silva  

10º quinta 19h15 Salão Fininha Ferreira  
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Mantêm-se as normas 
indica-tivas da catequese, 
que estão disponíveis no 
site da paró-quia, mas 
serão tomados todos os 
cuidados e normas de 
saúde e de segurança 
necessários para evitar o 
contágio da pandemia pelo 
covid-19. 
As salas, que serão 
higieneza-das e arejadas 
depois de cada utilização, 
já estão preparadas para 
um uso de segurança com 
a lotação adequada, dis-
tâncias reguladas. Será 
obri-gatório o uso de 
máscara em todas as 
actividades da cate-quese, 
sejam no interior ou no 
exterior dos edifícios paro-
quiais. 
O encarregado de 
educação deverá munir o 
seu educando do que for 
preciso para as sessões de 
catequese e necessidades 
pessoais. 
As celebrações, 
sacramentos ou festas 
previstas para cada etapa 
ou grupo da catequese 
ocorrerão no momento e 
mo-do que se julgarem 
oportu-nos, e os pais serão 
informa-dos com a 
antecedência necessária e 

CPM EM PINHEL 
O Centro de Preparação para o Matrimónio 
sediado em Pinhel vai organizar um encontro de 
noivos em ordem ao matrimónio no fim de se-
mana de 23 e 24 de abril. Os interessados devem 
inscrever-se no Centro Pastoral de Pinhel. 
 
 

CATEQUESE PRESENCIAL 
Aos poucos, a paróquia está a retomar as 
sessões presenciais da catequese, prevendo-se 
que já esta semana todos os grupos tenham 
catequese presencial. 
 

CONFISSÕES QUARESMAIS 
No período da Quaresma é hábito, dentro do 
espírito de renovação interior, proporcionar 
espaços de confissão. Em Pinhel, para além do 
dia 7 de março pela manhã, por ocasião da 
peregrinação dos símbolos JMJ, o nosso pároco 
estará disponível, como habitualmente, uma 
hora antes de cada eucaristia de sexta-feira, e no 
dia 11 de abril, dia em que se concretizará o 
Sagrado Lausperene, haverão momentos para 
confissões. Nas restantes paróquias, serão 
organizados momentos específicos com a devida 
informação antecipada. Em V. Madeira será dia 
10 de março após a eucaristia das 19h00, no 
Bogalhal dia 17 após a eucaristia das 19h00 e no 
Azevo será no dia 19 do mesmo mês às 15h00. 
 

CONSELHO ECONÓMICO 
O Conselho Económico da paróquia de Pinhel 
reuniu no passado dia 4 de março, ocasião em 
que aprovou as contas da paróquia e do Centro 
Paroquial e foram tratados assuntos relaciona-
dos com a administração económica da paróquia 
e com o retomar das actividades paroquiais. 
 

CARITAS AJUDA UCRANIA 
A Cáritas Portuguesa, através do seu Fundo de 
Emergências Internacionais, vai doar 20 mil 
euros à Cáritas da Ucrânia, num sinal de 
“solidariedade” e garantindo que o trabalho da 
sua congénere prossegue. Com o apoio da CEP, 
lançou uma campanha de recolha de fundos, 
para apoiar a população da Ucrânia e os 
refugiados da guerra. 

IGREJAS SOLIDÁRIAS 
Os espaços subterrâneos das igrejas católicas e 
ortodoxas ucranianas estão a funcionar co-
mo abrigos contra os bombardeamentos aéreos 
e, em Portugal, as Misericórdias decidiram abrir 
as portas para acolher os refugiados do conflito. 
 

IGREJA ORTODOXA RUSSA 
233 clérigos da Igreja Ortodoxa Russa demarca-
ram-se do patriarca Cirilo, que tem manifestado 
apoio a Putin, pedindo o cessar-fogo imediato. 
 

CONSELHO PRESBITERAL 
“A falta de sinodalidade na vida em Presbitério, 
com clara falta de escuta entre os sacerdotes, 
incluindo o Bispo Diocesano” foi uma das conclu-
sões do Conselho Presbiteral da Diocese da Guar-
da que reuniu no dia 18 de Fevereiro. A falta de 
exemplos de equipas sacerdotais verdadeira-
mente empenhadas em processos de discerni-
mento e compromisso conjunto no trabalho 
pastoral bem como o pouco envolvimento dos 
leigos nos processos de decisão, foram outras das 
conclusões da reunião. 
 

 

NOVAS ORIENTAÇÕES 
No dia 28 de fevereiro, a Conferência Episcopal 
Portuguesa actualizou as suas orientações para o 
culto e acção pastoral, onde se destaca a possibi-
lidade de retomar o compasso pascal. Mantêm-
se, no entanto, os cuidados com o uso obrigatório 
da máscara e higienização, assim como outros 
que favorecem um “comportamento responsá-
vel”. Os bispos determinam que a Comunhão 
deve continuar a ser ministrada apenas na mão 
dos fiéis, pode-se realizar a saudação da paz (que 
é facultativa), através de um sinal sem contacto 
físico (por exemplo, uma vénia ou inclinação) e as 
diferentes actividades pastorais devem seguir as 
regras previstas pelas autoridades competentes. 
 

NOVO CICLO DE CATEQUESES 
O Papa iniciou novo ciclo de catequeses nas 
audiências semanais sobre o significado e o valor 
da velhice, convidando a valorizar os idosos face 
à “cultura do descarte, da produtividade”. 
 
 

JORNADAS DO CONHECIMENTO 
“Os Jovens e a Família a caminho – Desafios e 
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que é uma crise de saúde e 
ao mesmo tempo uma crise  
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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/ 
 

Eu e a Catequese 
Um texto para pensar a nossa catequese 
 

Acho que fui para a catequese quando entrei na escola 
primária. A minha mãe queria, porque queria e queria. Mais 
tarde, como entrei nos escuteiros, a catequese passou a 
ser obrigatória e lá andei eu e fiz os rituais 
. 
 

in https://mariavaicomtodos.blogs.sapo.pt/eu-e-a-catequese-150839  
 

 
 
 

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 
7 de março               | Segunda Eucaristia em Pinhel: 18h00 

10 de março             | Quinta 
Eucaristia em Gamelas: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

11 de março.            | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

12 de março.            | Sábado 
II Quaresma 

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

13 de março.            | Domingo 
II Quaresma 

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

17 de março             | Quinta 
Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

18 de março             | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

19 de março             | Sábado 
III Quaresma 

Eucaristia vespertina em Azevo: 16h30 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 

20 de março             | Domingo 
III Quaresma 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Eucaristia dominical em Malta: 15h00 
Celebração dominical em Ervedosa: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 
Celebração dominical em Bogalhal: 12h00 
 

 

Pensar a Igreja para além da igreja... 
Por ocasião do Sínodo “por uma Igreja sinodal” 
 

Pinhel | 12 de março de 2022  | 15h00 
AUDITÓRIO PINHELCOOP 

Convidados: Rui Ventura (política), Anabela Pedroso (justiça), José 
Vaz (educação), Rui Gonçalves (saúde), Aleixo Simões (cultura)  
 


