
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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O drama de ser mortal 
Era uma vez um rei que estava à beira  
da morte por causa de uma doença  
incurável. Já estava nas últimas. Porém,  
cada vez que a rainha lhe dizia que ia   
morrer, ele afirmava que não. Quando  
o príncipe insistia, ele insistia que não.  
Quando, por fim, o médico lhe explica- 
va que ia morrer, ele persistia no seu 

rotundo Não. Que havia de durar mais quarenta anos, 
porque ele era o rei e era ele quem decidia. Olhamos 
para a personagem principal desta pequena história, o 
rei, e o mais provável é rirmo-nos da sua tolice. Mas esta 
atitude, com mais ou menos obviedade, é uma atitude 
recorrente nas nossas vidas. Também nós vivemos como 
se a nossa vida e a nossa morte fossem decisões 
exclusivamente pessoais. E alimentamos uma esperança 
vazia de que há-de ser como queremos que seja. Por 
isso, diante do sofrimento, entusiasmamo-nos uns aos 
outros com expressões do tipo “vai correr tudo bem”, 
“deus vai ajudar”, “a esperança é a última a morrer”.  
O drama humano começa quando tomamos consciência 
de que somos e não somos. A consciência de que não 
podemos decidir sobre nós. Sabemos que a morte nos 
vai encontrar, mas não sabemos como será nem como a 
conseguiremos afrontar. O que podemos fazer é ir 
configurando o nosso ser mortal, o nosso ser limitado. É 
preciso aprender a ser mortais. Que é quase o mesmo 
que aprender a amar e a ser amado. A dar consistência à 
vida que temos.  
Devemos aprender com Cristo a viver a mortalidade. E 
aprender a viver a mortalidade com Cristo é reconhecer 
a nossa vida, o que a sustém, o que ela vale. Deste-me 
esta vida. Não a vida, mas esta vida. E dizê-lo com 
gratidão, num exercício de amor. E isto é que é morrer 
com Cristo. Aprender a ser mortal, a ser limitado, é 
aprender a amar. Nunca somos da vida, mas 
participamos dela.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 
                                         

Papa Francisco: 
“Uma velhice (...) é um dom 
precioso para a próxima 
geração. A escuta pessoal e 
direta da história de uma fé 
vivida, com todos os seus 
altos e baixos, é 
insubstituível. Ler em livros, 
assistir em filmes, consultar 
na internet, por mais útil que 
seja, nunca mais será o 
mesmo. Esta transmissão - 
que é a verdadeira tradição, a 
transmissão concreta do 
velho para o jovem! - esta 
transmissão está muito em 
falta hoje, e cada vez mais, 
pelas novas 
gerações. Porquê? Porque 
esta nova civilização tem a 
ideia de que o velho é lixo, o 
velho deve ser 
descartado. (...) Não, não é 
assim. A história direta, de 
pessoa para pessoa, tem tons 
e formas de comunicação que 
nenhum outro meio pode 
substituir. Um velho que 
viveu muito tempo e recebe  
o dom de um testemunho 
lúcido e apaixonado de sua 
história, é uma bênção 
insubstituível". 
 
 

Audiência Geral, 23.03.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

7 vidas em 7 quadros – via-sacra em Pinhel 
No âmbito da semana santa e das celebrações Pascais, na sexta-
feira, dia 15 de Abril, a partir das 21h30, as ruas da cidade de 
Pinhel vão ser novamente palco da via-sacra.  
Nos últimos dois anos não foi possível realizar aquela que já é 
um marco na vida dos pinhelenses e das centenas de pessoas 
que visitam Pinhel nesta ocasião para assistir e participar neste 
momento singular. 
Este ano a organização conjunta da paróquia e da camara 
municipal, com algumas adaptações decorrentes das condições 
sanitárias, volta a realizar este evento e, com ele, pretende olhar 
para a vida de sete personagens da via-sacra e realizar com elas 
alguns quadros de meditação: Pilatos, Maria, a mãe de Jesus, 
Cireneu, Verónica, as mulheres, os soldados e José de Arimateia.  
Pretende ainda ser um momento de reflexão sobre o que se tem 
vivido no mundo estes dois últimos anos, com as consequências 
de uma pandemia e agora de uma guerra. 

Sendo um momento privilegiado de oração e meditação com base nalguns dos mistérios principais 
da fé cristã, a encenação da paixão do Senhor envolve muitas pessoas da comunidade e este ano 
pretende envolver sete artistas que irão acompanhar cada um dos sete quadros que percorrerão 
algumas ruas da cidade, desde a Igreja de Santo António até às torres do castelo. A organização 
conta com a presença de Beatriz Cardoso, Bruno Maio, Flávia Castro, Suzete Lemos, Joel Mateus, 
escola de dança Maria Matos, “amentação das almas de Azevo”, entre outros. 
 

Papa reforma a Cúria romana 
O Papa promulgou no dia 19 de março a nova constituição para 
a Cúria Romana, os serviços centrais de governo da Igreja 
Católica, assinalando os nove anos de início solene do seu 
pontificado.  
A nova constituição apostólica “sobre a Cúria e seu serviço à 
Igreja e ao mundo”, e que substitui a atual constituição, Pastor 
Bonus, que João Paulo II promulgou em junho de 1988, contém  

230 artigos e é intitulado Praedicate  evangelium (Proclamar o Evangelho). Entra em vigor no dia 5 
de junho, solenidade litúrgica de Pentecostes. 
O texto dá corpo a um projeto central de Francisco, que promoveu uma reforma interna com a ajuda 
de um inédito conselho consultivo de cardeais, representando os cinco continentes. A nova 
constituição propõe uma Cúria mais atenta à vida da Igreja Católica no mundo e à sociedade, 
rejeitando uma atenção exclusiva à gestão interna dos assuntos do Vaticano. O título e subtítulo 
resumem o programa e o conteúdo da constituição e coincidem com o que há três anos se soube: a 
Cúria Romana deve estar ao serviço primordial da evangelização e não da burocracia papal 
Prioridade absoluta à evangelização, possibilidade de os leigos e as mulheres serem responsáveis 
dos dicastérios, mandatos limitados a cinco anos só excepcionalmente renováveis, redução do 
número de dicastérios, uma lógica de funcionamento centrada no serviço à Igreja universal e ao 
mundo, na comunhão, na sinodalidade, na colaboração mútua e na proximidade com os que mais 
sofrem. São estas algumas das principais mudanças estabelecidas na constituição 
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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 

BENÇÃO DOS RAMOS 
No próximo fim de semana, antes de cada 
eucaristia, serão benzidos os ramos tal como se 
vinha fazendo antes do início da pandemia. 
Pede-se, no entanto, às pessoas, que assegurem 
os cuidados sanitários necessários. 
 

FÓRUM NA ESCOLA 
Depois da experiência com o “Fórum Aberto Por 
uma Igreja sinodal” no passado dia 12 de março, 
agora irá realizar-se um novo fórum, desta vez, 
na escola secundária, com organização da disci-
plina de EMRC e quatro convidados, o director 
do agrupamento de escolas, José Vaz, a vice-
presidente da Camara, Daniela capelo, o pároco 
de Pinhel, Jorge Castela, e a jovem Sofia Reis, 
representando respectivamente a educação, a 
política, a Igreja e a juventude. Será no dia 4 de 
abril às 14h no auditório da sede do agrupa-
mento de escolas de Pinhel. 
 

LAUSPERENE EM PINHEL DIA 11 
No próximo dia 11 de abril, a paróquia de Pinhel 
viverá um dia de “Sagrado lausperene”, colocan-
do o Santíssimo exposto à adoração, desde as 
10h00 até às 18h00, ocasião em que se celebrará 
eucaristia de encerramento. Para cada hora há 
um grupo encarregado de estar presente e 
eventualmente ajudar à oração.  
 

CONFISSÕES QUARESMAIS 
No próximo dia 11 de abril, durante o “Sagrado 
Lausperene” estarão alguns sacerdotes, na 
Igreja de S. Luís, disponíveis para confessar.  
 

CONVÍVIOS FRATERNOS 
O movimento dos Convívios Fraternos, depois de 
dois anos sem a possibilidade de realizar este 
encontro, vai realizar um Convívio Fraterno nos 
dias 22 de abril (à noite) até 25 de abril. A idade 
mínima para participação é de 17 anos, embora 
exista alguma flexibilidade. A data-limite de 
inscrição é até ao dia 18 de abril de 2022 
(segunda-feira). A participação no convívio tem 
o valor de 60 euros, que se destinam a suportar 
as despesas de realização do encontro. As 
inscrições devem ser feitas junto dos párocos. 

QUINTA-FEIRA SANTA  
Na quinta-feira santa, além da Eucaristia da 
Instituição da Eucaristia, com a cerimónia do 
lava-pés, tal como faremos em Pinhel, existe em 
todas as dioceses, a Missa Crismal, uma concele-
bração de todo o presbitério da diocese com o 
seu bispo, para dar graças a Deus pelo dom do 
Ministério Sacerdotal. Será às 10h30 do dia 14. 

 

ENSAIOS VIA-SACRA 2022 
Para preparar a via-sacra do dia 15 de abril, 
haverá ensaios no dia 8 de abril, sexta-feira, pelas 
21h (centro pastoral de Pinhel) e dia 10, domingo, 
pelas 15h, nas ruas da cidade. 
 

PAPA DOA AMBULÂNCIA 
O Papa Francisco doou uma ambulância para a 
Ucrânia, que foi levada para a cidade de Lviv, pelo 
cardeal Konrad Krejwski, após ter estado no 
Santuário de Fátima para o ato de consagração da 
humanidade. 
 

PAPA AJUDA LITUANIA 
O Papa Francisco, através do Dicastério para o 
Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, 
enviou uma contribuição de 50 mil euros a favor 
da Caritas Vilnius (Lituânia), para apoiar as 
atividades que realiza em benefício dos 
migrantes na fronteira oriental da Lituânia. 
 

ORÇAMENTO DO VATICANO 
A Secretaria da Economia da Santa Sé apresentou 
o Orçamento para 2022, que prevê um défice de 
37,1 milhões de euros, revelou o prefeito da 
Secretaria de Economia, em entrevista publicada 
no Vatican News no dia 28 de janeiro, sublinhan-
do o compromisso de “maior transparência e 
controlo rigoroso dos seus recursos”. 
 

RENÚNCIA QUARESMAL 
O ofertório deste domingo, dia 3 de abril, reverte 
a favor da renúncia quaresmal. 
 
 

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.  

 

 
 
 

MORTES SEM NOME 
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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 
8 de abril          | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

9 de abril.         | Sábado 
Ramos 

Eucaristia com bênção dos ramos em V. Madeira: 16h45 
Eucaristia com bênção dos ramos em Cidadelhe: 16h45 
Eucaristia com bênção dos ramos em Pinhel: 18h00 
Eucaristia com bênção dos ramos em Azevo: 18h00 
Eucaristia com bênção dos ramos em Bogalhal 19h15 
Eucaristia com bênção dos ramos em Ervedosa: 19h15 

10 de abril        | Domingo 
Ramos 

Eucaristia com bênção dos ramos em Malta: 09h15 
Eucaristia com bênção dos ramos em Pereiro: 10h30 
Eucaristia com bênção dos ramos em Pinhel: 12h00 

11 de abril       | Segunda Eucaristia em Pinhel: 18h00 

12 de abril       | Terça Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00  

13 de abril       | Quarta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00  

14 de abril       | Quinta Ceia do Senhor e Lava-pés em Pinhel: 21h00  

15 de abril       | Sexta 
Sexta-feira santa 

Paixão do Senhor e Adoração da Cruz em Pinhel: 17h00 
Via Sacra – “7 quadros 7 vidas”: 21h30 

16 de abril       | Sábado 
Sábado santo 

Vigília Pascal em V. Madeira: 21h30 
Vigília Pascal em Pinhel: 22h00 
Vigília Pascal em Pereiro: 22h30 

17 de abril      | Domingo 
Páscoa do Senhor 

Eucaristia solene em Ervedosa: 09h15 
Eucaristia solene em Azevo: 10h30 
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00 
Eucaristia solene em Bogalhal: 15h00 
Celebração solene em Malta: 10h00 
Celebração solene em Cidadelhe. 12h00 
 

          Lausperene em Pinhel | 11 abril | Ig S. Luís 
 

Horas Grupos 

10h Início  

10h15 Quinta - Nova 

11h Grupo Bíblico 

12h Malta 

13h Quintã dos Bernardos 

14h Legião de Maria 

 

15h Mães de Paula 

16h Grupo Coral 

17h Vicentinas 

17h30 Mec’s 

18h00 Encerramento  
Eucaristia 

 


