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Vinha-se confessar ou parecido 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinha, despachada, enquanto me preparava para 
confessar, a pedido de um colega, numa paróquia 
vizinha. Era uma jovem risonha, sem dúvida. 
Vinha-se confessar, mas não sabia o que estava a 
fazer e, segundo me disse, não se recordava de se 
ter confessado nunca. Mas ria-se. E ria-se. Não sei 
se de incómodo, se de azia, se de nervosismo, se 
de graça. A graça que tinha tudo aquilo. Porque, 
tenho a certeza, se lhe falasse da graça de Deus, 
ela ia continuar a rir. Não sabe esse termo. Usa-o 
só por piada. E conhece uma senhora velhota que 
tem esse nome ou parecido. Não sabia, como era 
de esperar, o que era um exame de consciência 
ou um acto de contrição. Não sabia o que era 
sequer o pecado. Ela não tinha. Foi o que disse. 
Nem sabia bem o que era isso. Foi o que disse. 
Mas nunca ouviste falar de pecados? Perguntei. 
Que eu me lembre, não. Respondeu. Não desisti 
dela. Não desisti da confissão. Fizémos o que foi 
possível. Embora desconfiado, creio que a graça 
sacramental ou a graça de Deus é maior que 
todas estas coisas. Mas quando lhe perguntei 
porque estava ali, respondeu que estava ali, sem 
saber muito bem porquê, mas tinham-lhe dito 
que, para se crismar, tinha de se confessar. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Imaginemos uma cidade onde 
a convivência de diferentes 
idades seja parte integrante do 
projeto global de seu 
habitat. Pensamos na formação 
de relações afetivas entre a 
velhice e a juventude que se 
irradiam no estilo geral das 
relações. A sobreposição de 
gerações se tornaria uma fonte 
de energia para um humanismo 
verdadeiramente visível e 
vivível. A cidade moderna tende 
a ser hostil aos idosos (e, não 
por acaso, também é hostil às 
crianças). Essa sociedade que 
tem esse espírito de desperdício 
e descarta muitas crianças 
indesejadas, descarta os velhos: 
descarta-os, eles não são 
necessários e coloca-os no lar 
de idosos, no asilo... O excesso 
de velocidade coloca-nos numa 
centrífuga que nos arrebata 
como confetis. A visão geral 
está completamente 
perdida. Cada um se agarra ao 
seu pedaço, que flutua nos 
riachos da cidade-
mercado, onde o ritmo lento é 
perda e velocidade é dinheiro. A 
velocidade pulveriza a vida, não 
a torna mais intensa. E a 
sabedoria requer "perder 
tempo". 
 
 

Audiência Geral, 02.03.2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Francisco aos nove anos de pontificado 
No passado dia 13 de março, o Papa Francisco cumpriu 9 anos de 
pontificado. Nesse dia lançou um apelo emocionado ao fim da guerra na 
Ucrânia, denunciando a “barbárie” que está a transformar cidades deste 
país em “cemitérios”. “Em nome de Deus, peço-vos: parai este massacre”, 
disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação do 
ângelus. “Diante da barbárie da morte de crianças, de inocentes  e  civis  

indefesos, não há razões estratégicas que se mantenham de pé. Há apenas que parar a inaceitável 
agressão armada, antes que reduza as cidades a cemitérios”, acrescentou. Pelo menos 85 crianças 
foram mortas e uma centena feridas na Ucrânia desde a invasão do país ordenada pelo presidente 
russo Vladimir Putin, a 24 de Fevereiro, anunciou no dia 14 a Procuradoria-Geral ucraniana. 

Nasceram menos de 80 mil bebés em 2021 
O "teste do pezinho" que cobre a quase a totalidade dos nascimentos 
em Portugal rastreou em 2021 menos de 80.000 bebés, pela primeira vez 
no país, revelaram dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde 
Ricardo Jorge (INSA). O número faz Portugal bater um recorde histórico 
na quebra de nascimentos, disse à agência Lusa a demógrafa Maria João 

Valente Rosa. A incerteza associada à crise provocada pela pandemia, em termos laborais, mas
também sanitários, o medo de contrair covid, de não ter uma assistência médica adequada, os 
problemas com as visitas nos hospitais e no acompanhamento dos partos, pesou na decisão de ter 
um filho, analisou.  

Agentes pastorais assassinados em 2021 
A Agência Fides, do Vaticano, informou que 22 missionários foram 
assassinados em 2021, entre leigos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e 
catequistas católicos. O relatório anual sublinha que o ano ficou marcado 
ainda pelo impacto de vários conflitos, como no Sudão do Sul e Mianmar, 
na vida das comunidades cristãs. 

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, mais de 35 civis, todos católicos, foram mortos pelos 
militares de Mianmar e os seus corpos queimados. Já na Diocese de Tombura-Yambio, no Sudão do 
Sul, 16 pessoas, incluindo catequistas e agentes pastorais foram mortos em 2021 durante os 
confrontos armados. Estes números não são incluídos na listagem, que aborda especificamente a 
morte de missionários. Em 2021, a África teve 11 casos de assassinatos e o continente americano 
registou 7 mortes; na Ásia foram mortos 3 missionários e a Europa registou o homicídio de 1
sacerdote, na França. Segundo a Fides, entre 1990 e 2000 houve registo de 604 missionários mortos.
Já nos anos 2001 a 2020, o número total de agentes pastorais mortos foi de 505. 

Os lugares de culto são alvos fáceis 
Os lugares de culto de diferentes religiões são os alvos mais fáceis de ataques terroristas na Europa: 
entre os 282 ataques terroristas já ocorridos na Europa, um total de 63 (ou seja, 22,3%) teve como 
objectivo uma igreja, mesquita, sinagoga ou outros lugares de culto. Os dados são recolhidos 
pela GlobalTerrorism Data, base de dados global sobre terrorismo, e foram divulgados numa reunião 
do projecto Safer and Stronger Communities in Europe, promovida em Lisboa pela Conferência das 
Igrejas Europeias (CEC) e pelo Conselho Português de Igrejas Cristãs (Copic). 
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MANHÃ ESPIRITUAL DIA 26 

Na manhã do próximo dia 26 de março, sábado, 
das 09h30 às 13h, a paróquia vai proporcionar 
um tempo espiritual de encontro com Deus. 
Estão todos convidados a fazer uma pausa 
espiritual para preparar a Páscoa do Senhor. 
 

CONFISSÕES QUARESMAIS 
Nesta quinzena haverá confissões em Malta 
neste domingo, dia 20 de março, após a eucaris-
tia da tarde (se houver necessidade, também no 
dia 1 de abril haverá confissões), e no dia 21, 
segunda-feira, haverá no Pereiro, pelas 14h30. 
Em Cidadelhe será dia 3 de abril, domingo. 
 

RENÚNCIA QUARESMAL 
D. Manuel Felício decidiu que os donativos das 
comunidades católicas relativos à Renúncia 
Quaresmal, vão a ajudar a Diocese de S. Tomé e 
Príncipe, “nomeadamente para apoiar o alarga-
mento de uma escola”. Outra parte da renúncia 
vai reforçar o fundo de solidariedade da Diocese 
da Guarda, “para apoiar paróquias mais necessi-
tadas, cuja situação se agravou ainda mais com 
os efeitos da pandemia”. Este peditório será 
feito no dia 3 de abril. 
 

DIOCESE AJUDA REFUGIADOS 
A Diocese da Guarda colocou à disposição das 
autoridades locais as instalações do Centro 
Apostólico D. João Oliveira Matos e o Seminário 
Maior, para acolher refugiados da Ucrânia, e 
algumas paróquias também disponibilizaram as 
suas casas paroquiais. 
 

CPM EM PINHEL  
Estão abertas as inscrições para o encontro de 
noivos para preparar o matrimónio, que 
ocorrerá em Pinhel dias 23 e 24 de abril.  
 

PAPA VAI VISITAR TIMOR LESTE 
O Papa Francisco decidiu fazer uma visita a 
Timor-Leste, ainda que sem data marcada, 
segundo confirmação de monsenhor Marco 
Sprizzi, encarregado dos assuntos do Vaticano 
em Díli. A decisão foi tomada no início de janeiro, 
como lhe confirmou pessoalmente o Papa. 

VIA-SACRA 2022 

A paróquia está a organizar novamente, em 
conjunto com a Camara Municipal de Pinhel, um 
momento artístico de oração para o dia 15 de 
abril, com algumas diferenças em relação a anos 
anteriores, tendo em conta as contingências em 
que ainda nos encontramos. O evento vai realçar 
sete figuras da via-sacra em sete quadros. Os 
interessados em fazer parte do grupo de actores 
deverão contactar o centro pastoral de Pinhel. 
 

PEREGRINAÇÃO DOS SÍMBOLOS 
Os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, 
continuam a peregrinar a diocese da Guarda. No 
dia 20 de março, domingo, haverá uma via-sacra 
na Torre, na Serra da Estrela, e dia 3 de abril serão 
entregues à diocese de Viseu. 
 

OBRAS PARA AS JMJ 
As obras dos terrenos que acolherão a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) em 2023, entre 
Lisboa e Loures, iniciam-se neste mês de Março e 
"estarão concluídas a tempo" da realização do 
acontecimento, garantiram os autarcas de Lisboa
e de Loures, em visita ao local a 23 de Fevereiro. 
 

CARITAS APOIA UCRANIA 

A Cáritas Portuguesa, com o apoio da Conferência 
Episcopal Portuguesa, lançou uma campanha de 
recolha de fundos para apoiar a população da 
Ucrânia e os refugiados da guerra. Os donativos 
vão ser canalizados para as Cáritas que se 
encontram no terreno, oferecendo apoio de 
emergência em alimentos, medicamentos e 
abrigo, entre outros. Para fazer doações, visite 
https://caritas.pt/ucrania/ 
 

FATIMA NA UCRÂNIA 
O Santuário de Fátima enviou uma das imagens 
da Virgem Peregrina de Fátima para a Ucrânia, 
respondendo ao pedido do arcebispo 
metropolita greco-católico de Lviv.  
 

CONSAGRA RUSSIA E UCRANIA 
O Papa vai consagrar a Rússia e Ucrânia ao 
Imaculado Coração de Maria, em ligação a 
Fátima, no dia 25 de março. 
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Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, telef: 271 413 785 / 967 390 389 | 
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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 março             | Quinta Eucaristia em Mangide: 19h00 

25 de março.            | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

26 de março.            | Sábado 
IV Quaresma 

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

27 de março.            | Domingo 
IV Quaresma 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 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 Cidadelhe: 10h30 

31 de março             | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00  

1 de abril                   | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

2 de abril.                  | Sábado 
V Quaresma 

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

3 de abril             | Domingo 
V Quaresma 

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

 Se 
conseguir 
ler o texto 

ao lado, 
tem uma 

mente 
brilhante! 

 


