
 

  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

VOZ DA COMUNIDADE 
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Rezar na verdade da dor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O dia começava a escurecer. Sentado no meu 

sofá de três pessoas, rezava a liturgia das 

horas. Rezava atentamente os salmos. Gostara 

imenso da leitura de São Tiago. Gastara uns 

minutos a gostar dela. Contudo, chegada a 

oração das preces, e ao ler “concedei-nos, 

Senhor, a graça de tomar parte na vossa 

paixão por meio dos sofrimentos da vida”, a 

minha oração terminou por ali. Ficou ali 

parada. Ou começou deveras e num 

estremecimento de verdade que doeu. Como 

ser verdadeiro numa oração com este teor, 

quando mal vem a aflição, o sofrimento, a 

doença, a morte de alguém querido, as 

preocupações, os azares da vida, os problemas 

por resolver, e a gente não só perde o chão, 

como perde tudo?!  

Não queria mentir a Deus, mas é muito mais 

fácil dizer estas preces com a facilidade da 

boca que com a verdade e dificuldade do 

coração. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“Na experiência humana comum, o 

amor - como se costuma dizer - é 

descendente: não volta à vida que 

está atrás de nós com a mesma 

força com que se derrama na vida 

que ainda está à nossa frente. A 

gratuidade do amor também 

aparece nisto: os pais sempre o 

conheceram, os velhos logo o 

aprendem. Apesar disso, a 

revelação abre caminho para uma 

restituição diferente do amor: é a 

forma de honrar aqueles que nos 

precederam. A forma 

de homenagear as pessoas que nos 

precederam começa aqui: 

homenagear os idosos. 

Este amor especial que se abre em 

forma de honra - isto é, ternura e 

respeito ao mesmo tempo - 

destinado à velhice é selado pelo 

mandamento de Deus: "Honra teu 

pai e tua mãe" é um compromisso 

solene, o primeiro do "segunda 

mesa" dos dez mandamentos. Não 

se trata apenas do pai e da 

mãe. Trata-se da geração e das 

gerações que a precedem, cuja 

partida também pode ser lenta e 

prolongada, criando um tempo e 

um espaço de convivência 

duradoura com as outras idades da 

vida. Em outras palavras, trata-se 

da velhice da vida. 

Honra é uma boa palavra para 

enquadrar esta área de restituição 

do amor que diz respeito à 

velhice.  cuidar da vida de todos.“  
 

 

 

Audiência Geral, 13.04.2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

COVID: Comunicado da CEP  
sobre o uso das máscaras nas celebrações 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) afirmou no passado 

dia 22 de abril em comunicado que, em consequência das novas 

normas sobre o uso de máscara em espaços públicos, “deixa de 

ser obrigatório” a sua utilização nos “espaços das celebrações e 

outras atividades pastorais da Igreja”. A CEP lembra, contudo, 

que a “pandemia ainda não terminou” e, apelando ao “bom 

senso e responsabilidade comum”, recomenda “que haja cuida- 

dos acrescidos nos espaços fechados onde o devido arejamento nem sempre é possível”. 

A paróquia de Pinhel, bem como a unidade pastoral a ela associada, acompanha as orientações 

superiores, tal como tem feito até ao momento, mas alerta para os riscos que ainda decorrem da 

pandemia e para o facto de as nossas celebrações serem constituídas maioritariamente por pessoas 

de alguma vulnerabilidade por causa da idade. Nesse sentido, apela a um descartar do uso de 

máscaras com a devida cautela e responsabilidade, e de preferência um descartar progressivo que 

evite algum desconforto ou insegurança por parte de outros crentes que participam nas celebrações. 

Apesar de deixar de ser obrigatório o uso de máscaras, o seu uso não deixa de ser um factor extra 

de segurança sanitária. 
 

MÊS DE MAIO          
Oração do Terço na Comunidade 
Durante o mês de Maio, na paróquia de Pinhel haverá a oração do terço, todos os dias às 21h00 na 

Igreja de S. Luís. O esquema dos grupos responsáveis vai a seguir: 
 

  1ª SEMANA 2ª SEMANA  3ª SEMANA  4ª SEMANA 
DIA  RESP.  RESP.  RESP.  RESP. 

Domingo 1 Inicio  solene 8 Zeladoras  15 zeladoras 22 Grupo bíblico 

Segunda 2  M. de Paula 9 MEC`s 16 Mães de Paula 23 Mães de Paula 

Terça 3 Leg. de Maria 10 Cateq. (3º) 17 MEC’s 24 Leg. De Maria 

Quarta 4 Cateq. (1º) 11 Cateq. (4º) 18 Cateq. (5º) 25 Cateq. (7º) 

Quinta 5 Cateq. (2º) 12 Procissão  19 Cateq. (6º) 26 Cateq. (8º) 

Sexta 6 ENS Pinhel 2  13 Cateq. (10º) 20 ENS Pinhel 2 27 ENS Pinhel 2 

Sábado 7 G. Bíblico 14 Vicentinas  21 Grupo Coral 28 Vicentinas 
 

  5ª SEMANA 

DIA  RESP. 
Domingo 29 Leg. de Maria 

Segunda 30 Cateq. (9º ano) 

Terça 31 (MEC`s) 
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XXIII INTERESCOLAS EM PINHEL 

Vai realizar-se terça-

feira, dia 3 de maio, o 

XXIII Encontro Dioce-

sano de alunos de 

EMRC, na cidade de 

Pinhel. Com o tema: 

EMRC desafia-te a ser 

o rosto da alegria, são 

esperados em Pinhel 

mais de 400 alunos, 

oriundos de diferen-

tes pontos da   nossa  

Diocese. O dia será repleto de animação, sorrisos 

e partilha de sorrisos e experiências. 
 

PREPARAÇÃO DE BAPTISMOS  
No próximo dia 6 de maio, sexta-feira, pelas 21h, 

vai haver, no Centro Pastoral, um encontro de 

Preparação de Baptismos para pais e padrinhos. 
 

FESTA DA PROFISSÃO DE FÉ 
No dia 7 de maio vamos unir-nos aos 

adolescentes que fazem a festa da Profissão de 

Fé pelas 18h, na Igreja de S. Luís. 
 

PROCISSÃO DE VELAS 
No próximo dia 12 de maio, quinta-feira, pelas 

21h, a paróquia de Pinhel une-se a Fátima 

promovendo uma procissão de velas pelas ruas 

da cidade a partir da Igreja de S. Luís. 

 

PEREGRINAÇÃO DE MAIO 
O arcebispo D. Edgar Peña Parra, substituto da 

Secretaria de Estado do Vaticano, vai presidir, 

nos dias 12 e 13 de maio, à Peregrinação 

Internacional Aniversária de maio a Fátima. 
 

FESTIVAL NACIONAL JOVEM 
Após um interregno de dois anos, e a caminho 

da Jornada Mundial da Juventude, o Festival 

Nacional da Canção Mensagem regressa este 

ano com o tema «Levanta-te». Esta edição

realiza-se a 8 de maio, às 15h, no Colégio de 

Nossa Senhora da Apresentação (Calvão), na 

Diocese de Aveiro. 
 

JMJ SUSTENTÁVEL 

A organização da JMJ Lisboa 2023 divulgou uma 

carta-compromisso em que propõe que a 

iniciativa seja a “mais sustentável de sempre”. A 

carta afirma que a jornada de Lisboa pretende ter 

na sua génese “o conceito de ecologia integral” e 

ser “uma referência no compromisso com a 

sustentabilidade”. 
 

ENCONTRO NACIONAL EMRC 
Cerca de 2150 alunos de 65 escolas de todo o 

país, incluída a escola de Pinhel, participaram no 

Encontro Nacional de Alunos do Ensino 

Secundário inscritos em Educação Moral e 

Religiosa Católica (EMRC), que decorreu nos dias 

22 e 23 de Abril, em Guimarães. 
 

VOCAÇÕES CONSAGRADAS 
Vai decorrer em Portugal, de 1 a 8 de maio, a 

Semana de Oração pelas Vocações Consagradas, 

culminando no IV domingo da Páscoa, em que a 

Igreja celebra o 59º Dia Mundial de Oração pelas 

Vocações. Em cada ano, constituiu uma oportu-

nidade para o testemunho de pessoas que se 

deixaram tocar pelo amor de Deus, a oração pelas 

vocações de especial consagração e a reflexão 

catequética nas paróquias e nas famílias. 
 

ECONOMIA DA FRANCISCO 
A Associação Cristã de Empresários e Gestores 

(ACEGE) realiza, nos dias 06 e 07 de maio, na 

Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, o 

VII congresso nacional com o tema «Uma reali-

dade que transforma – Contributos para o futuro 

de Portugal à luz da “Economia de Francisco”» 
 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 
A reunião arciprestal prevista para dia 29 foi 

alterada para dia 6 de maio, no mesmo horário. 
 

THE SUN CONCERTOS 
O grupo católico italiano de rock «THE SUN» 

regressa a Portugal para uma tournée. Em maio, 

os concertos são em Ponte de Sor; Ribamar; 

Alguber e Alcabideche nos dias 01, 06, 07 e 08 

respetivamente. 
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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 

6 de maio         | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 

Eucaristia em Malta: 19h00 

7 de maio         | Sábado 
IV Páscoa 

Eucaristia com vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia com vespertina em Bogalhal 19h15 

8 de maio        | Domingo 
II Páscoa 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 

Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 

Celebração dominical em Malta: 10h30 

Celebração dominical em Azevo: 10h30 

Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

Celebração dominical em Ervedosa: 12h00 

12 de maio      | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 18h00 

13 de maio      | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

14 de maio      | Sábado 
V Páscoa 

Eucaristia com vespertina em Pinhel: 18h00 

Eucaristia com vespertina em Malta: 19h15 

15 de maio      | Domingo 
V Páscoa  

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 

Eucaristia dominical em Azevo: 10h30 

Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 

Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

Celebração dominical em Pereiro: 10h30 

Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 

Celebração dominical em Bogalhal: 10h30 

Na Missa:  

O Paulinho foi com a mãe à missa e 

esta deu-lhe uma moeda de um euro, 

para meter na caixa das esmolas. O 

menino enfiou a moeda e depois disse 

à mãe:  

- Mamã, a moeda deve ser falsa, não 

saiu qualquer brinquedo!… 
 


