
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
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Três perguntas e muitas mais 
Num dia destes, numa homilia 
destas, a pensar numa sondagem 
que li algures, sobre coisas destas 
como a ressurreição, fiz três 
perguntas. Primeiro perguntei se 
acreditavam em Deus, e quase 
toda a gente, senão mesmo toda, 
levantou o braço cheio de 
certezas. Claro que supostamente 
quem está na missa acredita em  

Deus, mas nunca se sabe, dadas as tradições que temos 
coladas a nós. Baixados os braços, perguntei-lhes se 
acreditavam na Ressurreição de Jesus. E o mesmo número 
de pessoas, ou quase o mesmo, levantaram o braço com 
algumas incertezas, pois o ânimo da resposta pareceu, aos 
meus olhos, menor. Além disso, baixaram os braços muito 
depressa, como se fosse melhor assim. Fiz então a terceira 
e última pergunta, que era se acreditavam na nossa 
ressurreição. E o levantar de braços tornou-se lento. 
Medido ou incerto. Como se os braços não tivessem forças 
para se levantar sozinhos, seguros. O número de braços 
levantado também diminuíra. Quis convencer-me que 
foram os meus olhos que viram desta maneira. Porém, uns 
dias mais tarde, alguém me confirmou com os seus olhos. 
Senhor padre, levantei o braço nas duas primeiras e na 
última não. Outra pessoa, inclusive, disse que não levantara 
em nenhuma, pois eu levantara-lhe mais questões que 
aquelas que fizera. O assunto chegou aos cafés. Quero crer 
que os meus paroquianos ficaram a pensar, tanto quanto 
eu. Porque a Ressurreição é a razão principal da nossa fé 
que dá sentido à nossa Vida. E isso deve fazer pensar. Mas 
o que mais me intrigou foi a quarta pergunta, que só fiz a 
mim mesmo, e que se relacionava com aqueles que tinham 
levantado o braço na segunda pergunta e na terceira não o 
tinham feito. Porque havia de Jesus ter ressuscitado? E a 
esta pergunta respondi com outra. Apenas para mostrar o 
Seu poder? 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“A paz que Jesus nos dá na 
Páscoa não é a paz que 
segue as estratégias do 
mundo, que acredita obtê-
la pela força, com 
conquistas e com várias 
formas de imposição. Esta 
paz, na realidade, é apenas 
um intervalo entre guerras: 
nós a conhecemos bem. A 
paz do Senhor segue o 
caminho da mansidão e da 
cruz: é tomar conta dos 
outros. Com efeito, Cristo 
tomou sobre si o nosso mal, 
o nosso pecado e a nossa 
morte. Ele tomou tudo isso 
para si. Então ele nos 
libertou. Ele pagou por 
nós. Sua paz não é o 
resultado de algum 
compromisso, mas vem do 
dom de si mesmo. Esta paz 
gentil e corajosa, no 
entanto, é difícil de 
acolher. De fato, a multidão 
que louvou Jesus é a mesma 
que depois de alguns dias 
grita "Crucifica-o" e, 
assustada e decepcionada, 
não levanta um dedo por 
ele.” 
 
 

Audiência Geral, 13.04.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Instituição no Ministério de Leitor  
do seminarista Tiago Fonseca 

O seminarista Tiago Miguel Gomes Fonseca foi instituído no 
ministério de Leitor, o primeiro passo em ordem ao presbiterado, no 
dia 19 de março, solenidade de São José, na Capela do Seminário 
Maior da Guarda. A celebração decorreu na Eucaristia, presidida pelo 
Bispo da Guarda e concelebrada pelos sacerdotes ligados ao 
Seminário. Estiveram, igualmente, presentes os familiares do Leitor 
instituído, bem como os seminaristas diocesanos. 
O Tiago Fonseca é natural da Covilhã e frequenta o 5º ano de Teologia, 
no Seminário Maior Interdiocesano de S. José, em Braga, que acolhe  

os seminaristas das Dioceses da Guarda, Viseu, Lamego e Bragança-Miranda. 
 

Padre Bernardo Terreiro celebra  
Bodas de Diamante  

O Padre Bernardo Terreiro do Nascimento celebra, este ano, 75 anos 
de ordenação sacerdotal e 101 anos de vida. O feito foi assinalado na 
manhã de Quinta-Feira Santa (14 de Abril), pelo Bispo da Guarda, 
durante a Missa Crismal, na Sé da Guarda. Na celebração, D. Manuel 
Felício também deu graças pelos sacerdotes do Presbitério da Guarda 
que cumprem 60 anos de jubileu sacerdotal, os padres Delmar da Silva 
Barreiros, João Carvalho Nunes, Joaquim Pires Sequeira, Júlio Martins 
Pedroso e Octávio Gil Morgadinho. 

O Padre Bernardo Terreiro do Nascimento foi ordenado sacerdote por D. João de Oliveira 
Matos, no dia 7 de Setembro de 1947, depois de ter frequentado os seminários do Fundão e 
Guarda. Estes seus 75 anos de vida sacerdotal foram preenchidos sobretudo com o serviço de 
professor nos Seminários Diocesanos e no Colégio de S. José. Bernardo Terreiro exerceu o 
sacerdócio através da música, especialmente religiosa, compondo centenas de obras para 
orfeão. Como professor de música dirigiu os coros dos Seminários do Fundão e Guarda, da 
Escola Superior do Instituto Politécnico da Guarda, da Covilhã, do Centro Cultural da Guarda e 
do Coro Etnográfico de Almeida.  
 

Novo missal entrou em vigor 
A edição do novo Missal Romano em português entrou em vigor a passada 
Quinta-Feira Santa, embora ainda não haja à venda o número suficiente de 
exemplares para as paróquias.  
Os novos missais para as paróquias da unidade pastoral de Pinhel já estão 
encomendados, e com serenidade os iremos implementando. Para esse efeito, 
serão disponibilizados materiais didaticos de modo a se perceberem as 
diferenças, sobretudo no que se refere aos diálogos da eucaristia. 
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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 

FESTAS DA PROFISSÃO DE FÉ 
Este ano vamos ter duas festas da Profissão de 
Fé. A primeira, que será para os que frequentam 
a catequese no sétimo ano, será no dia 7 de 
maio. Para aqueles que estão actualmente no 6º 
ano de catequese, será no dia 5 de junho. Com o 
objectivo de preparar estas festas, haverá reu-
nião para os pais de cada grupo no centro 
pastoral de Pinhel, nos dias 29 de abril e dia 27 
de maio, pelas 21h. 

 

PROGRAMA DO CPM 
Nos dias 23 e 24 de abril, Pinhel proporciona um 
fim de semana diferente aos jovens noivos que 
estão para casar em breve. O encontro de 
preparação do matrimónio começa com o 
acolhimento no dia 23 até às 09h, momento em 
que começam os trabalhos e dinâmicas, 
prevendo que terminem cerca das 18h. No dia 
seguinte, começam no mesmo horário e 
terminam com a eucaristia pelas 13h. 
 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 
A pedido do senhor bispo, no próximo dia 29 de 
abril, sexta-feira, das 10h30 às 12h30, haverá 
uma reunião do arciprestado de Pinhel-Figueira 
para reflectir sobre o presbitério e sobre os 
procedimentos de comunhão no arciprestado. 
 

SENHORA DO MORAL 
Nos dias 30 de abril e 1 de maio vai decorrer na 
Malta a festa em honra de Nossa Senhora do 
Moral. No dia 30, sábado, haverá procissão de 
velas às 21h, e no domingo, dia 1, haverá 
eucaristia solene às 15h seguida de procissão. A 
parte cultural prolonga-se para os dias 29 de 
abril e 2 de maio. 
 

PEREGRINAÇÃO DE ACÓLITOS 
Os acólitos portugueses realizam a sua 
peregrinação nacional ao Santuário de Fátima a 
30 de abril com o tema «Levanta-te! Eu te 
constituo testemunha do que viste». O encontro 
começa às 10h00 no Centro Pastoral Paulo VI e 
de tarde, às 15h15, celebra-se a Eucaristia na 
Basílica da Santíssima Trindade. 

COMISSÃO SINODAL DIOCESANA 
A Comissão Sinodal da Diocese da Guarda, que é 
presidida pelo pároco de Pinhel, tem reunido 
várias vezes para reflectir e analisar os diversos 
relatórios e dados recorrentes dos inquéritos que 
disponibilizou online, com o objectivo de elabo-
rar o relatório da Diocese para o sínodo sobre a 
sinodalidade. Em breve será indicada a data da 
reunião pré-sinodal onde serão apresentados 
esses dados e o relatório final. Da paróquia de 
Pinhel foram entregues 6 relatórios. 
 

INSTITUIÇÃO DO CATEQUISTA 
Comissões de responsáveis de Portugal, Espanha 
e Itália estiveram reunidas e vão levar à próxima 
reunião plenária das respetivas Conferências 
Episcopais um documento sobre o ministério do 
catequista para aprovação. Recorde-se que a car-
ta apostólica (Motu Proprio) ‘Antiquum ministe-
rium’, publicada a 11 de maio de 2021, prevê a 
instituição do “ministério laical de catequista”. 
 

DIACONADO PERMANENTE 
A jornada nacional do diaconado permanente 
realiza-se no dia 25 de abril, em Fátima, no 
Centro Pastoral Paulo VI, e tem como tema «O 
Diácono e a Sinodalidade». 
 

ENCONTRO NACIONAL  
O Encontro Nacional de Catequese, com o tema 
«Igreja em Sínodo: Catequese COM itinerário(s)», 
realizou-se 5 a 8 de abril, em Vila Real. 
 

ANIVERSÁRIO DE BENTO XVI 
O Papa emérito, Bento XVI, cumpriu 95 anos 
de vida no passado dia 16 de abril. 
 

VISITA AO CAZAQUISTÃO 
O Papa manifestou intenção de visitar o Cazaquis-
tão, tendo em vista a participação no 7.º Congres-
so Mundial de Líderes de Religiões Mundiais. 
 

LAVA-PÉS NA CADEIA 
O Papa presidiu esta quinta-feira à Missa da Ceia 
do Senhor, com o rito do lava-pés, na prisão de 
Civitavecchia, arredores de Roma. 
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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 

21 de abril        | Quinta Eucaristia em Vieiro: 18h00 
Eucaristia em Juízo: 19h00 

22 de abril        | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

23 de abril.       | Sábado 
II Páscoa 

Eucaristia com vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia com vespertina em Azevo 18h00 
Eucaristia com vespertina em Ervedosa 19h15 
Eucaristia com vespertina em Bogalhal 19h15 

24 de abril        | Domingo 
II Páscoa 

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

28 de abril       | Quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

29 de abril       | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

30 de abril       | Sábado 
III Páscoa 

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

1 de maio.       | Domingo 
III Páscoa  

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

A “Voz da Comunidade”, 
juntamente com a unidade 
pastoral de Pinhel, deseja a todos 
os seus leitores e paroquianos 
uma Santa Páscoa.  
Que a Ressurreição de Jesus 
retempere as forças da nossa fé e 
da nossa Esperança!  

 
 


