
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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As desavenças entre a Senhora  
de Fátima e a Imaculada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trazia o avental à cintura. Entrara pela porta lateral, porque 
estava entreaberta. Cuido que se estivesse aberta, não 
entraria, pois o mistério da porta aberta não se compara com o 
mistério da porta entreaberta. A capela tinha estado em obras 
e decidíramos recompor a posição e localização das imagens. 
As obras são sempre ocasião para recompor coisas. Entrou, 
disse Bom dia, viu e retorquiu. Olhe que Nossa Senhora de 
Fátima não pode ficar ao lado da Imaculada Conceição. 
Intrigado, perguntei “Porquê”. Ao que me respondeu “Porque 
elas não se dão bem”.  
O senhor João, que estava ao meu lado, e por seu lado, soltou-
se, no meio de uma gargalhada, “Então o padre não sabia que 
a Nossa Senhora de Fátima não quer nada com as outras, 
porque ela é portuguesa e as outras não?”  
A senhora Ascensão não entendera a piada. Por isso 
acrescentou. Olhe que já no tempo de minha avó já diziam que 
colocando uma ao lado da outra, alguma poderia cair do trono 
e era certo e garantido um ano de desgraças. Não coube mais 
em mim, e entendi donde vinham as desavenças antigas. 
Vinham da cabeça de alguns cristãos que mais nada sabem do 
que viver a fé com superstição. 
Expliquei-lhe que eram a mesma e que por isso não se iam 
zangar consigo próprias. Mas ela não entendeu e saiu deixando 
a porta aberta. Quando estamos zangados, ou batemos a porta 
ou a deixamos aberta. Nunca a deixamos como estava. 
É por estas e por outras que não deveríamos dar tantos nomes 
a Nossa Senhora. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“O ponto de viragem 
da conversão da fé ocorre 
precisamente no ápice do 
desabafo de Job, quando diz: 
“Porque eu sei que o meu 
Redentor vive e aparecerá, 
finalmente, sobre a terra; e 
depois que a minha pele se 
desprenda da minha carne, 
na minha própria carne verei 
a Deus. Eu mesmo o 
contemplarei, os meus olhos 
vê-lo-ão” (19, 25-27).  Este 
excerto é belíssimo. Vem-me 
à mente o final daquele 
oratório genial de Haendel, o 
Messias. Depois daquela 
festa do Aleluia, lentamente 
a soprano canta este trecho: 
“Eu sei que o meu Redentor 
vive”, com paz. E assim, 
depois de toda a dor e a 
alegria de Job, a voz do 
Senhor é outra coisa. “Eu sei 
que o meu Redentor vive”: é 
algo belíssimo. Podemos 
interpretá-lo assim: “Meu 
Deus, sei que Tu não és o 
Perseguidor. O meu Deus 
virá e far-me-á justiça”. É a fé 
simples na ressurreição de 
Deus, a fé simples em Jesus 
Cristo, a fé simples que o 
Senhor sempre nos espera e 
virá” 
 
 
 

Audiência Geral, 18.05.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Os santos da JMJ Lisboa 2023 
 
 

 
 
A organização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa divulgou os patronos deste encontro 
que se vai realizar de 1 a 6 de agosto de 2023, na capital portuguesa. São 13, provenientes de 
várias dioceses de Portugal e também são jovens. São João Paulo II; São João Bosco; São Vicente, 
diácono e mártir; Santo António; São Bartolomeu dos Mártires; São João de Brito; Beata Joana de 
Portugal; Beato João Fernandes; Beata Maria Clara do Menino Jesus; Beato Pedro Jorge Frassati; 
Beato Marcel Callo; Beato Chiara Badano; Beato Carlo Acutis. 
 

Primeiras canonizações depois da pandemia 
No dia 15 de maio, o Papa presidiu à canonização de dez fiéis da Igreja Católica, entre eles Carlos de 
Foucauld, religioso francês que foi assassinado na Argélia, a 1 de dezembro de 1916; Lázaro, 
conhecido como Devasahayam Pillai (Índia, 1712-1752), leigo, nasceu numa família hindu de casta 
superior e converteu-se ao cristianismo em 1745; César de Bus, (França, 1544-1607), fundador dos 
Padres da Doutrina Cristã, uma congregação religiosa dedicada à educação, pastoral e catequese; 
Luís Maria Palazzolo (Itália, 1828-1886), sacerdote e fundador da Congregação das Irmãs dos Pobres, 
foi ordenado sacerdote em 1850; Justino Maria Russolillo (Itália, 1891-1955); Anna Maria Rubatto 
(Itália, 1844-Uruguai, 1904) é considerada como a primeira santa uruguaia; fundadora da ordem 
hoje conhecida como Irmãs Capuchinhas de Madre Rubatto; Maria Domingas Mantovani (Itália, 
1862-1934), co-fundadora e primeira superiora geral das Irmãzinhas da Sagrada Família; Tito 
Brandsma (Holanda, 1881 – campo de concentração de Dachau, 1942), ingressou nos Carmelitas em 
1898; Maria Rivier (França, 1768-1838), fundou as Irmãs da Apresentação de Maria em 1796 durante 
a Revolução Francesa; Carolina Santocanale (Itália, 1852-1923), também conhecida como Beata 
Maria de Jesus, fundou a Congregação das Irmãs Capuchinhas da Imaculada de Lourdes. 
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Festa de Santo António  
 

A festa em honra e louvor de 
Santo António, a festa religiosa 
maior da comunidade 
pinhelense, está de volta e será 
no dia 12 de junho, vésperas da 
sua data litúrgica. Para além do 
vasto programa cultural que a 
mordomia programou, destaca-
se a Eucaristia Solene na Igreja 
de Santo António, pelas 15h, 
seguida de procissão. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

PROFISSÃO DE FÉ 
No dia 5 de junho vamos unir-nos aos 
adolescentes que fazem a festa da Profissão de 
Fé pelas 12h, na Igreja de S. Luís. 
 

DIVINO ESPÍRITO SANTO 
Nos dias 4, 5 e 6 de junho vai decorrer em 
Ervedosa a festa em honra do Divino Espírito 
santo. No dia 4, sábado, haverá eucaristia às 
20h45, seguida de procissão. No dia 5, dia 
principal da festa, haverá eucaristia solene às 
10h30 seguida de procissão. Já no dia seguinte, 
haverá uma celebração da Palavra seguida de 
procissão. A parte cultural está anunciada nos 
respectivos cartazes.  
 

ENFEITES NO CORPO DE DEUS 
A Festa do Corpo de Deus decorre este ano 2022 
no dia 16 de junho, quinta-feira. Para voltarmos 
com entusiasmo, pede-se encarecidamente a 
colaboração de todos no enfeite das ruas, quer 
com tapetes de flores, quer com colchas nas 
janelas, de forma a retomar a tradição antiga 
que tornaria a festa mais bonita e que vinha 
melhorando nos anos antes da pandemia. Os 
interessados devem contactar a mordomia. 
 

FORMAÇÃO DO CLERO 
No próximo dia 26 de maio houve formação do 
clero sobre administração paroquial, desta vez 
voltada para temas de carácter social e exercício 
da caridade. A acção decorreu no Seminário da 
Guarda das 10h às 16h. 
 

RETIRO PARA JOVENS 
O Departamento da Pastoral Juvenil, univer-
sitária e vocacional está a organizar um retiro 
para jovens, uma 'Pausa Vocacional’. Será 
no Seminário da Guarda entre os dias 3 e 5 de 
Junho de 2022, com início pelas 21h do primeiro 
dia, após o jantar, e final previsto para as 14h de 
domingo, após o almoço. Os interessados devem 
levar consigo uma Bíblia, material de escrita, 
saco-cama, toalha, material de higiene pessoal e 
roupa pessoal. O retiro tem um custo de 35€ e a 
data-limite para inscrições é o dia 31 de Maio. 

VEM PARA O MEIO 
Estão abertas as inscrições para a iniciativa “Vem 
para o meio”, que não se realizou nos últimos 
dois anos, devido à pandemia e que volta a ser 
dinamizada pelo Santuário de Fátima, entre 20 de 
julho e 31 de agosto. A iniciativa oferece uma 
semana de férias a crianças e jovens com 
deficiência, que ficam ao cuidado de voluntários, 
proporcionando, deste modo, um momento de 
descanso e uma oportunidade de enriqueci-
mento moral e espiritual aos seus cuidadores.   

PRÉMIO ÁRVORE DA VIDA 
O filme ‘Viagem ao Sol’, de Ansgar Schaefer e 
Susana Sousa Dias, conquistou o Prémio Árvore 
da Vida, atribuído pelo Secretariado Nacional da 
Pastoral da Cultura (SNPC), da Igreja Católica em 
Portugal, na 19ª edição do ‘IndieLisboa’. 
 

PAPA NO CANADÁ 
O Papa vai visitar o Canadá de 24 a 30 de julho. A 
viagem tem passagens previstas por Edmonton, 
Quebeque e Iqaluit (território Inuit). Apesar das 
dificuldades que tem sentido num joelho, 
Francisco continua a viajar e deve visitar a 
República Democrática do Congo (RDC) e o Sudão 
do Sul, de 2 a 7 de julho. 
 

REZAR PELA PAZ 
No passado dia 25 de maio, o Papa apelou no 
Vaticano à oração pelo fim da guerra e a “reconci-
liação das nações”, falando aos peregrinos reuni-
dos para a audiência pública semanal. Francisco 
também vai presidir, no dia 31 de maio, à recita-
ção do Rosário pela paz na Ucrânia e no mundo, 
na Basílica de Santa Maria Maior em Roma, pelas 
18h00 locais (17h00 em Lisboa), em ligação com 
santuários internacionais, incluindo Fátima. 
 

INTERESCOLAS NACIONAL 
A XX edição do Interescolas Nacional da Educação 
Moral e Religiosa Católica (EMRC) realizou-se no 
dia 27 deste mês, em Fátima, com o tema «Com 
EMRC, tu és especial». A iniciativa contou com a 
participação de mais de 5.000 alunos, de 82 agru-
pamentos de escolas de Portugal continental. 
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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 

3 de junho.      | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

4 de junho.       | Sábado 
Pentecostes 

Eucaristia com vespertina em Pereiro: 16h30 
Eucaristia com vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia com vespertina em Ervedosa: 20h45 

5 de junho        | 
Domingo 
Pentecostes 

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

6 de junho       | Segunda Celebração solene em Ervedosa: 12h00 

9 de junho       | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

10 de junho     | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

11 de junho     | Sábado 
S. Trindade 

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

12 de junho    | Domingo 
S. Trindade 

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

  

Pároco atento…  
Depois da Missa o Prior perguntou à Ana:  
- Há algum tempo que não vejo o seu marido 
na igreja. Que se passa? É por desinteresse, 
falta de fé ou excesso de trabalho?  
- É muito pior que isso, Senhor Prior! É por 
reumatismo!  

 


