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B O L E T I M  I N T E R - P A R O Q U I A L   

 

     A n o  X I  |  N º  3 3 4  |  q u i n z e n a l  |  S a n t í s s i m a  T r i n d a d e  |  1 2  d e  j u n h o  d e  2 0 2 2  

 

as tradições que se perdem 
 
 
 
 
 
 
 

 
Era a primeira reunião do novo pároco e juntara umas 
dezenas de pessoas, entre aqueles que mais colaboravam na 
paróquia e aqueloutros que gostam de marcar presença para 
falar com o novo padre. As dez paróquias, e suas respectivas 
anexas, eram conduzidas, até ali, por outros dois padres. 
Como o número indicia, é natural que o novo pároco não 
possa concretizar todas as vontades e hábitos. Não por má 
vontade, mas porque é humanamente impossível. As pessoas, 
pelos vistos, até compreendem. Ele terá de encontrar 
prioridades e caminhos novos. E falava-se disso na reunião. 
Mas, às tantas, um senhor que fazia parte de uma comissão 
não sei das quantas que tratava da tradição não sei das 
quantas que ocorria depois da missa no dia tal, pediu 
permissão para usar da palavra, e usou-a para perguntar 
como seria e a que horas seria cumprida a tradição. E embora 
esta possa ser uma tradição culturalmente importante para 
as pessoas, que nela se identificam, tratava-se de uma 
tradição mais pagã que cristã, onde a presença do pároco 
nem sequer era imprescindível. Naturalmente que o novo 
padre não consegue celebrar dez missas num dia e cumprir 
dez vezes a tradição de que eles tanto gostam. E como 
explicou a sua dificuldade, o mesmo senhor usou das palavras 
para se lamentar e dizer “Assim acabamos com todas as 
tradições”. E o novo padre respondeu no mesmo tom e com 
argúcia. “Por esse motivo, caro amigo, é que eu ando aqui a 
tentar não acabar com uma Tradição que já vem de há muito 
mais tempo e com a qual, pelos vistos, as pessoas se 
preocupam cada vez menos, a Eucaristia”. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

Papa Francisco: 
“A sociedade como um todo 
deve apressar-se a cuidar dos 
seus idosos – são o 
tesouro!  –  cada vez mais 
numerosos, e com frequência 
também mais abandonados. 
Quando ouvimos dizer que os 
idosos são despojados da 
própria autonomia, da sua 
segurança, até das suas casas, 
compreendemos que 
a ambivalência da 

sociedade atual em relação 
aos idosos não é um 
problema de emergências 
ocasionais, mas um traço da 
cultura do descarte que 
envenena o mundo em que 
vivemos. O idoso do salmo 
confia o seu desânimo a Deus: 
«Os meus inimigos já dizem 
de mim, e os que espiam a 
minha vida conspiram 
dizendo: “Deus abandonou-
o”. Persegui-o, prendei-o 
porque não há ninguém para 
o salvar» (vv. 10-11). As 
consequências são fatais. A 
velhice não só perde a sua 
dignidade, como até se 
duvida que mereça continuar. 
Assim, todos somos tentados 
a esconder a nossa 
vulnerabilidade, a esconder a 
nossa doença, a nossa idade, 
a nossa velhice, porque 
tememos que sejam a 
antecâmara da nossa perda 
de dignidade.” 
 
 
 
 

Audiência Geral, 18.05.2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Diocese apresentou contributo para o sínodo 
No passado dia 29, a Diocese da Guarda divulgou a síntese local para o 
Sínodo dos Bispos 2021-2023, convocado pelo Papa. A apresentação 
deste relatório ocorreu no Seminário da Guarda, com a presença de 
várias dezenas de participantes, concluindo com a celebração eucarística 
na Sé Catedral pelas 18h, ocasião em que a comissão sinodal da diocese 
entregou simbolicamente ao sr bispo o referido relatório.  

Depois de apresentar a metodologia usada e a motivação e caracterização dos participantes, a 
comissão diocesana, presidida pelo pároco de Pinhel, o padre Jorge Castela, leu cada um dos 49 
números do relatório, comentando cada um e abrindo espaço ao diálogo dos participantes. Nesse 
sentido, o relatório sofreu ainda pequenas alterações decorrentes deste diálogo. O relatório foi 
enviado à Conferencia Episcopal Portuguesa no dia seguinte, e ficou disponível no site da diocese da 
Guarda. Está também disponível no site da paróquia de Pinhel. 
 

Sé Catedral vai ter órgão de tubos  
O Júri internacional de peritos, reunido pela Direcção Regional de Cultura do 
Centro (DRCC) escolheu a organaria Frederico Desmottes, uma empresa espanhola 
sediada em Landete, para construir órgão de tubos da Sé da Guarda, no valor de 
650.024,00 euros. 
O futuro órgão de tubos da Sé da Guarda, a construir nos próximos 20 meses, 
constará de 40 registos (sonoridades), distribuídos por três teclados manuais e 
pedaleira, num total de 2498 tubos. O móvel que vai albergar o instrumento 
possuirá uma clara inspiração barroca, já que o mesmo deverá integrar alguns 
elementos decorativos do anterior órgão setecentista. 

 

Francisco vai fazer novo consistório 
O Papa Francisco vai criar 21 novos cardeais e, de entre os 16 futuros 
eleitores, com menos de 80 anos de idade, há quatro lusófonos: dois 
arcebispos do Brasil, o arcebispo de Goa e Damão e o arcebispo de Díli 
(Timor-Leste), D. Virgílio do Carmo da Silva, de 53 anos. A celebração está 
marcada para 27 de agosto e é o primeiro desde novembro de 2020. 

Este será o oitavo consistório do atual pontificado. O Colégio Cardinalício tinha até agora 208 
membros (91 com mais de 80 anos), incluindo cinco portugueses: D. Manuel Clemente, cardeal-
patriarca de Lisboa, D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, D. José Tolentino Mendonça, 
arquivista e bibliotecário da Santa Sé, todos criados pelo Papa Francisco e eleitores num eventual 
conclave; D. Manuel Monteiro de Castro, penitenciário-mor emérito; e D. José Saraiva Martins, 
prefeito emérito da Congregação para as Causas dos Santos, ambos com mais de 80 anos. 
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Festa do Corpo de Deus dia 16 de junho 
 

A festa em honra e louvor do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus será no 
dia 16 de Junho. Do programa consta a Eucaristia solene pelas 16h00, 
seguida de procissão igualmente solene. 
Pede-se a colaboração de todos no enfeite das ruas, quer com tapetes de 
flores, quer com colchas nas janelas. 
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10º ANO DA CATEQUESE 
O pároco de Pinhel vai reunir no centro pastoral 
de Pinhel no próximo dia 17 de junho pelas 21h 
com os catequizandos do 10º ano da catequese, 
para um encontro de formação e diálogo tendo 
em vista o sacramento da confirmação. 

 

ENCONTRO ENS EM PINHEL 
No próximo dia 19 de junho, Pinhel vai receber 
as equipas de Nossa Senhora do sector da 
Guarda, num encontro de encerramento de 
actividades pastorais. O encontro, que terá início 
na parte da manhã, culmina na ermida da 
Senhora da Torre com almoço partilhado e a 
eucaristia de encerramento a meio da tarde. 
 

ENCONTRO SINODAL NACIONAL 
Nos dias 20 e 21 de junho, vão reunir em Fátima 
os diversos delegados diocesanos do sínodo e 
respectivos bispos, para reflectir em conjunto 
sobre os resultados desta fase do sínodo. Como 
delegado da diocese da Guarda, o pároco de 
Pinhel irá participar neste encontro. 
 

CONSELHO PRESBITERAL 
No próximo dia 24 de Junho, Sexta-feira com 
início pelas 10h e final previsto pelas 16h30, vai 
decorrer no Seminário da Guarda uma reunião 
do Conselho Presbiteral da Diocese. Da agenda 
consta reflexão sobre o presbitério, as vocações 
sacerdotais e a pastoral dos próximos anos. 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
Vai realizar-se no dia 25 de Junho mais um 
encontro/convívio dos irmãos da Santa Casa da 
Misericórdia de Pinhel. Por esse motivo, a 
celebração vespertina da paróquia será na Igreja 
de Santo António pelas 16h30. O convívio 
decorre depois nos claustros da Igreja.  
 

PRIMEIRA COMUNHÃO 
A festa da Primeira Comunhão na paróquia de 
Pinhel este ano será no dia 25 setembro. Dadas 
as condicionantes derivadas da pandemia e das 
interrupções da catequese, até lá, os catequistas 
respectivos irão tentar preparar as crianças de 
modo satisfatório. 

ENCONTRO MUNDIAL  
Luís Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, o 
primeiro casal a ser beatificado pela Igreja Católi-
ca, serão os padroeiros do X Encontro Mundial 
das Famílias (EMF), que decorre de 22 a 26 de 
junho num formato inédito, com eventos em 
cada diocese católica, em ligação digital com Ro-
ma, que acolhe 2 mil delegados de Conferências 
Episcopais e dos movimentos internacionais 
empenhados na Pastoral Familiar. 
 

ENCONTRO DIOCESANO  
Na tarde do dia 26 de junho o departamento da 
pastoral familiar organiza um Encontro diocesano 
de famílias, no ponto mais alto da Serra da 
Estrela, para sintonizar a Diocese com o Encontro 
Mundial das famílias. Cada família deverá levar o 
seu farnel para o lanche e inscrever-se até dia 19. 
Mais informações junto da paróquia. 
 

FALECEU ANGELO SODANO 
O cardeal Angelo Sodano, Secretário de Estado 
emérito e Decano emérito do Colégio Cardina-
lício, morreu no dia 27 de maio. Sodano foi 
secretário de Estado dos Papas João Paulo II, que 
o nomeou em 1991, e de Bento XVI que, em 
setembro de 2006, aceitou a sua renúncia. Um 
dos momentos marcantes da sua vida ocorreu a 
13 de maio de 2000, quando, a pedido de João 
Paulo II, revelou ao mundo a terceira parte do 
Segredo de Fátima. 
 

BANCO ALIMENTAR 
O Banco Alimentar contra a Fome recolheu 1.695 
toneladas de alimentos, no fim de semana de 28 
e 29 de maio, na campanha nacional. A campanha 
“Ajuda Vale” tem ainda disponíveis vales em 
todos os supermercados até dia 5 de junho ou no 
site www.alimentestaideia.pt. 
 

CAMPO DE FÉRIAS JUVENIL 
A Pastoral Juvenil Universitária e Vocacional está 
a organizar um campo de férias entre os dias 25 e 
29 de Julho, destinado a jovens com idades entre 
os 15 e 30 anos. Terá lugar na paróquia da 
Malhada Sorda, concelho de Almeida e 
arciprestado de Almeida-Sabugal. 
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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 

13 de junho.      | Segunda 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

15 de junho.      | Quarta 
Corpo de Deus 

Eucaristia solene em Ervedosa: 18h00 
Eucaristia solene em Azevo: 19h00 

16 de junho.      | Quinta 
Corpo de Deus 

Eucaristia solene em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia solene em Pereiro: 10h30 
Eucaristia solene em Bogalhal: 12h00 
Eucaristia solene em Pinhel: 16h00 
Celebração dominical em Malta: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 

17 de junho.      | Sexta Eucaristia em Mangide: 19h00 

18 de junho.      | Sábado 
XII Comum 

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

19 de junho        | Domingo 
XII Comum 

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

23 de junho       | Quinta 
Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

24 de junho       | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

25 de junho       | Sábado 
XIII Comum 

Eucaristia com vespertina em Pinhel: 16h30 
Eucaristia com vespertina em Pereiro: 19h15 

26 de junho       | Domingo 
XIII Comum 

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

Entre mulheres…  

- O meu marido é um anjo! 
- És uma sortuda!  
Olha que o meu ainda está vivo.  


