
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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A Rosário, apertada pela vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Só se lhe adivinhavam os olhos, porque brilhavam. De resto, 
estava tão agasalhada, tão coberta, que nada mais se via. 
Reparei que trazia um cachecol, um xaile, uma echarpe, 
umas coisas por cima das outras, a apertar, que o frio 
aperta. Vinha confessar-se, que o medo também aperta. 
Senhor prior, queria confessar-me. Não quero morrer em 
pecado. Quase todas as semanas, ou semana sim semana 
não, tenho de confessar a Rosário que tem medo de morrer 
em pecado. Desta vez, e antes de aceder ao seu pedido, 
quis saber porque fazia aquilo daquela maneira, aflita, 
apertada pelos andrajos e pela vida. Respondeu de chofre 
que tinha medo do castigo de Deus. A Rosário deve ser 
daquelas pessoas que passa o tempo da homilia a rezar e 
não ouve as minhas pregações que falam do Amor de Deus 
que não castiga. Ou então é daquelas que o tempo marcou 
por uma enformação exagerada do pecado, e por mais que 
ouça falar do Amor de Deus, apenas o sente quando se 
confessa e se livra de castigos.  
E mesmo antes de o fazer já estava a dizer. Não quero 
morrer em pecado, senhor prior. E era assim que vinha 
confessar-se porque a saúde já não é a mesma. Porque não 
sabe o dia e a hora e tem de estar confessada. Mesmo que 
o pecado sejam apenas umas pequenas falhas de atenção 
ou lucidez. A Rosário tem sempre de se confessar. Vive 
apertada pelos andrajos e pela vida. Vive apertada pelo 
medo de que Deus não se lembre dela quando, afinal, Deus 
tem o amor todo para dar a cada um de nós, como se nós 
fossemos tudo para ele. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“A fé merece respeito e 
honra até o fim: mudou as 
nossas vidas, purificou as 
nossas mentes, ensinou-
nos a adoração de Deus e 
o amor ao próximo. É uma 
bênção para todos! Não 
trocaremos a fé por 
alguns dias tranquilos. 
Vamos demonstrar, com 
muita humildade e 
firmeza, justamente na 
nossa velhice, que 
acreditar não é algo “para 
idosos”. E o Espírito Santo, 
que faz novas todas as 
coisas, nos ajudará de 
bom grado. Caros anciãos 
(estamos na mesma 
guilda): Os jovens olham 
para nós. E a nossa 
coerência pode abrir um 
caminho de vida para eles. 
Queridos irmãos e irmãs 
mais velhos - estamos no 
mesmo grupo - por favor, 
olhem para os jovens. Eles 
olham para nós, (…) e a 
nossa consistência pode 
abrir um belo caminho de 
vida para eles. Em vez 
disso, qualquer hipocrisia 
fará muito mal. Oremos 
uns pelos outros.“  
 
 
 

Audiência Geral, 13.04.2022 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Paróquia em 5 dias de peregrinação a Lurdes 
Se gostava de peregrinar a um dos santuários 
marianos mais conhecidos do mundo, com tudo 
incluído, acompanhado de guias turísticos e da 
presença espiritual do nosso pároco, aproveite a 
oportunidade.  
A paróquia e unidade pastoral de Pinhel está a 
organizar uma peregrinação a Lurdes, em França, 
visitando os locais relacionados com as aparições de 
Nossa Senhora à jovem Bernardette, em 1858, na 
Gruta de Masabielle, com especial destaque para o 
Santuário, Santa Gruta, basílicas “subterrânea de S. 
Pio X, do “Rosário” e “Superior”. Percorrendo os 
Passos de Santa Bernardette, terá a oportunidade de 
conhecer os lugares relacionados com a vida da 
vidente: o Moinho de Boly, onde nasceu, e o ‘Cachot’ 
onde vivia à data das Aparições, entre outros lugares 
emblemáticos.  
A peregrinação inclui ainda visitas às localidade 
espanholas de Palência, Bilbao, Logroño e Burgos.  

Os serviços incluem autocarro de turismo privado para todo o programa; estadia em hotéis de 
três e quatro estrelas, em quarto duplo, em regime de pensão completa desde o almoço do 
primeiro dia ao almoço do quinto dia (bebidas incluídas: água e vinho da casa); entradas pagas 
nas catedrais de Palência, Bilbau e Burgos; guias locais em Palência, Bilbau, Lourdes, Logroño e 
Burgos; seguro de viagem; taxas hoteleiras, serviço e IVA. 
Se quer mais informações, contacta o Cartório Inter-paroquial ou o nosso pároco.  
 

JMJ Lisboa 2023 nas dioceses 
As comunidades católicas portuguesas vão acolher de 26 a 31 de julho 
de 2023 os “Dias nas Dioceses”, o encontro de jovens que decorre 
antes da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, anunciou 
hoje a organização do evento. 
Durante seis dias, os participantes dos “Dias nas Dioceses” vão 
conhecer a Igreja local, “com as suas especificidades, as pessoas e a 
região”, disse um responsável.  
“Para esta semana está a ser preparado um programa com cinco 
pilares:  acolhimento, descoberta, missão, cultura e envio. Os jovens  

vão ficar alojados preferencialmente em casas de famílias nas paróquias de acolhimento e em 
instalações públicas”, indica a organização da JMJ. 
Os “Dias na Diocese” vão realizar-se no Algarve, Angra, Aveiro, Beja, Braga, Bragança-Miranda, 
Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lamego, Leiria-Fátima, Portalegre-Castelo Branco, Porto, 
Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. 
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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 

REUNIÃO PRÉ-SINODAL 
Como estava previsto desde o início da fase 
diocesana do sínodo sobre a sinodalidade, no 
próximo dia 29 de maio, domingo, a comissão 
sinodal diocesana vai apresentar os dados e 
conclusões de todo o trabalho feito na diocese, 
incluindo uma análise aos inquéritos que foram 
disponibilizados online. Os trabalhos, que vão 
decorrer no Seminário da Guarda, com o 
acolhimento pelas 14h30 e início dos trabalhos 
ás 15h00, concluirá com a eucaristia de encer-
ramento na Sé catedral da Guarda pelas 18h00. 
É de assinalar que da comunidade paroquial de 
Pinhel foram enviados 7 relatórios de grupos de 
diálogo sinodal e de dois fóruns abertos. 
 

REUNIÃO DA PROFISSÃO DE FÉ 
No dia 27 de maio haverá reunião para os pais 
do segundo grupo da Profissão de Fé deste ano, 
Será no Centro Pastoral pelas 21h. 
 

LAMEGO VENCE FESTIVAL 
O Grupo de Jovens da Sé da Diocese de Lamego 
venceu a 13ª edição do Festival Nacional da 
Canção Mensagem, promovido pela Igreja 
Católica em Portugal, que se realizou este 
domingo, no Colégio de Nossa Senhora da 
Apresentação (Calvão). O Festival Nacional da 
Canção Mensagem 2022 teve como tema 
‘Levanta-te’, e o pódio ficou completo com as 
Dioceses de Lisboa e Aveiro, respetivamente no 
segundo e terceiro lugar; O ‘Prémio Ser’ foi 
atribuído ao grupo da Diocese de Coimbra. 
 

JORNADAS DA FAMÍLIA 
O Departamento da Pastoral Familiar da Diocese 
da Guarda organizou uma jornada, no Seminário 
da Guarda, no dia 14 de Maio. Lúcia Leitão fez 
uma apresentação dos dados estatísticos sobre 
a realidade das famílias na Diocese e por 
Arciprestado. Do programa também fez parte a 
apresentação das conclusões das três conferên-
cias sobre Direito Matrimonial e Familiar, 
segundo o Direito Civil e o Direito Canónico 
realizadas em Seia, na Guarda e na Covilhã. 

SEMANA DA VIDA 
Inspirada pela parábola do Bom Samaritano e 
com o tema «A Vida que Acolhemos», decorreu 
de 8 a 15 de maio a Semana da Vida. 
 

SEMANA LAUDATO SI 
Vai decorrer de 22 a 29 de maio a Semana 
Laudato Si’ 2022, comemorando o sétimo 
aniversário da histórica encíclica do Papa 
Francisco sobre o cuidado da criação. “Ouvir e 
caminhar juntos” é o tema que guiará este ano. 
 

RÉPLICA DA CRUZ JMJ 
As dioceses em Portugal vão todas receber 
uma réplica da cruz da jornada mundial da 
juventude, numa iniciativa do Comité 
Organizador local (COL), para que “memória” e 
“estímulo” não se percam até agosto de 2023. 
 

JORNADA DA CULTURA 
A 16.ª Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, 
com o tema "A condição precária", vai decorrer 
no dia 28 de maio de 2022, em Fátima. 
 

TOLENTINO: CAUSA DOS SANTOS 
O cardeal D. José Tolentino Mendonça foi 
nomeado membro da Congregação para a Causa 
dos Santos. A congregação tem como missão 
estudar e fazer aprovar os milagres que condu-
zem à beatificação e canonização de modelos de 
santidade, apresentando-os ao Papa, foi 
presidida pelo cardeal português D. José Saraiva 
Martins, entre maio de 1998 e julho de 2008. 
 

BENTO DOMINGUES  
O conhecido Frei Bento Domingues foi 
homenageado  no Auditório do «Público», em 
Lisboa, pelos 30 anos de crónicas regulares e 
ininterruptas naquele diário nacional. 
 

CONSULTORA PARA A EDUCAÇÃO 
A reitora da Universidade Católica Portuguesa 
(UCP), Isabel Capeloa Gil, foi nomeada, pelo Papa 
Francisco, como consultora da Congregação para 
a Educação Católica. 
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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 

19 de maio      | Quinta Eucaristia em Gamelas: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

20 de maio      | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

21 de maio      | Sábado 
VI Páscoa 

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

22 de maio      | Domingo 
VI Páscoa 

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

26 de maio      | Quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

27 de maio      | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

28 de maio      | Sábado 
Ascensão 

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

29 de maio      | Domingo 
Ascensão  

Eucaristia dominical em Bogalhal: 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 Ervedosa: 12h00 

  

No regresso da escola:  
- Fico feliz, filhinha, vejo que estás alegre. 
Quer dizer que gostaste de ir à escola?  
- Por favor, mãezinha, não confundas a ida 
com a volta!...  

 


