
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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O padre em quem Deus acreditava 
 
 
 
 
 
 
 
 
É um padre dos antigos. Não é daqueles antigos que 
permanecem no tempo como peças de um museu de 
antiguidades. É um padre vivido. Com uma vida de 
sacerdócio de dezenas de anos a correr com gosto. Claro 
que não é um padre isento de problemas. Creio que 
também não é isento de dúvidas. Foi assim que se 
abeirou de mim. Desabafou com gosto e entusiasmo, 
ainda que cheirasse a receio. Isto é, sorria e, ao mesmo 
tempo, virava os olhos para o lado. A verdade é que 
também há uma distância no tempo que nos une. Ele tem 
mais uns vinte e cinco anos que eu.  
A conversa surgiu com uma certa naturalidade, é certo. 
Como dois colegas unidos pelas mesmas circunstâncias 
de vida. Por muitas correrias e muitas chatices. Sabes, 
rapaz. Foi assim que me chamou para dizer o que ia dizer. 
Talvez para dar maior autoridade ao que ia referir a 
seguir. Sabes, rapaz, Deus acredita em mim. Repetia num 
outro tom de voz mais próximo do sussurro e do meu 
ouvido. Deus acredita em mim. E isso é o que me importa 
e o que me vale.  
Olhei-o a tentar entrar mais para dentro das palavras que 
acabara de escutar. Olhei-o e fiquei com os olhos parados 
nele. Ou nas palavras. Queria escutá-las de novo. Bebe-
las até à última gota de sentido. Até secarem e 
atravessarem o nosso olhar, passando dele para mim. Tal 
como a segurança de vida e vocação deste meu colega. 
Sentir que Deus acredita em nós. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 
                                         

Papa Francisco: 
“A sogra de Simão Pedro 
estava de cama com 
febre»: ouvimos ler ao 
princípio. Não sabemos se a 
doença era grave ou não, 
mas, na velhice, até uma 
simples febre pode ser 
perigosa. A doença pesa 
sobre o idoso de modo 
diferente de quando se era 
jovem ou adulto; já não se 
consegue sonhar a 
esperança num futuro, 
porque este parece ter-se 
acabado. Mas o referido 
caso do Evangelho ajuda-
nos a esperar. Notemos 
que Jesus não vai sozinho 
visitar aquela idosa doente, 
mas acompanham-No os 
discípulos. É a comunidade 
cristã que deve cuidar dos 
idosos; parentes e amigos 
devem sentir a 
responsabilidade de os 
visitar e, na sua oração, 
apresentá-los ao Senhor. 
Vendo aquela mulher 
doente, Jesus toma-a pela 
mão e levanta-a curando-a. 
Com este gesto de terno 
amor, dá a primeira lição 
aos discípulos: a salvação 
anuncia-se, ou melhor, 
comunica-se através da 
atenção prestada àquela 
mulher doente.  
 
 
 
 

Audiência Geral, 15.06.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Diocese vai ter dois novos sacerdotes 
Tiago David e Fábio Pontífice vão ser ordenados sacerdotes, no 
dia 3 de Julho, às 16.00 horas, na Sé da Guarda. A ordenação será 
presidida pelo Bispo da Guarda, D. Manuel Felício. 
Fábio Carrola Pontífice nasceu a 5 de Novembro de 1995, na 
freguesia de Santa Maria da Covilhã. Como os pais e os avós são 
naturais do lugar de Casal da Serra, que pertence a Tortosendo,  

foi baptizado na paróquia de Nossa Senhora da Oliveira do Tortosendo, onde também cresceu na fé, 
até entrar para o Seminário. Até ao 9º ano frequentou a Escola Básica do Tortosendo, depois entrou 
para o Externato de Nossa Senhora dos Remédios e para o Seminário. Quando concluiu o 12º ano 
transitou para o Seminário interdiocesano de São José, em Braga, frequentando as aulas na 
Universidade Católica Portuguesa. 
Tiago David Santos Pereira é natural do Fundão e reside na Orca. No Fundão, estudou na Escola 
Primária das Tílias, na Escola EB 2/3 Serra da Gardunha e a partir do sexto ano no Seminário do 
Fundão. Também frequentou o Seminário da Guarda, com as aulas na Escola Secundária da Sé, tendo 
depois terminado o Secundário em Alpedrinha. Voltou ao Seminário da Guarda para estudar 
Teologia, em Viseu e em Braga. 
 

Jornadas episcopais sobre a sinodalidade 
As Jornadas Pastorais do Episcopado Português  reuniram 
cerca de 100 pessoas – bispos e sacerdotes (onde se incluiu o 
pároco de Pinhel), leigos das várias dioceses portuguesas, 
serviços da CEP e representantes da vida consagrada, durante 
dois dias em Fátima. ‘Sinodalidade nas Igrejas locais e na 
missão da Conferência Episcopal’ foi o tema do encontro, nos  

dias 20 e 21 de junho, na Casa Nossa Senhora das Dores, no Santuário de Fátima. 
À Conferência Episcopal Portuguesa foi sugerido viver “efetivamente a sinodalidade entre as 
dioceses”, entre os seus serviços e entre os bispos, “criando redes de contactos, promovendo 
sinergias e propondo linhas orientadoras para todo o país ou mesmo um plano pastoral 
comum”. Os 10 grupos de trabalho das jornadas sugeriram também à CEP melhorar a 
comunicação, interna e externa, “cuidar a linguagem e definir um plano de comunicação”, 
estudar a criação de ministérios laicais, “nomeadamente da caridade e do acolhimento”. 
Os trabalhos começaram com uma conferência do professor José Eduardo Borges de Pinho, sobre 
‘Sinodalidade como interpelação às Igrejas locais e à colegialidade episcopal’, e do padre Sérgio Leal, 
que apresentou as “resistências e oportunidades” do caminho sinodal. Foram apresentadas algumas 
sínteses das dioceses e trabalho de grupos. 
 

Capela de Nossa Senhora do Ar aberta 
A Capela de Nossa Senhora do Ar, na torre da Serra da Estrela, 
vai estar aberta quinzenalmente, aos domingos, para várias 
celebrações. A capela foi mandada construir, em 1962, pela 
Força Aérea Portuguesa, quando edificou as duas torres radar 
para a Esquadra 13 do Grupo de Detecção Alerta e Conduta de 
Intercepção. Reabriu ao culto em outubro de 2007. 

 

JMJ Lisboa 2023: obras para encerramento iniciaram 
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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 

ENCERRAMENTO DA CATEQUESE 
Este domingo, dia 26 de junho, encerra-se o ano 
catequético com a Eucaristia. Alguns grupos 
ainda estão a organizar algumas actividades, 
mas as sessões de catequese regressam em 
setembro. 

 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
Os catequistas da paróquia de Pinhel reuniram 
com o pároco, no centro pastoral e no passado 
dia 22 de junho para fazer um diagnóstico sobre 
a catequese nos últimos tempos e reflectir sobre 
as melhores opções para a catequese paroquial. 

 

ASSEMBLEIA PAROQUIAL 
No próximo dia 1 de julho, sexta-feira, pelas 21h, 
no Centro Pastoral, o pároco de Pinhel vai reunir 
com os diversos grupos paroquiais, movimentos 
e obras de apostolado existentes na paróquia, os 
quais deverão ser representados, ao menos, por 
dois elementos. Na agenda está o trabalho 
pastoral e algumas festas religiosas.  
 

FUNCIONÁRIA DE FÉRIAS 
A funcionária da paróquia estará de férias de 18 
a 25 de julho e de 8 a 23 de agosto, pelo que 
nesse período o cartório inter-paroquial e o 
centro pastoral estarão encerrados.  
 

INSCRIÇÃO EM EMRC 
O bispo da Guarda convidou os alunos da 
diocese a escolher a disciplina de Educação 
Moral e Religiosa Católica” (EMRC), afirmando 
que esta ajuda os estudantes às “boas escolhas”. 
As matrículas decorrem de 17 a 30 de junho para 
os 8º, 9º ,10º ,11º e 12ºanos, e de 9 a 19 de julho 
para os 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º anos. 
 

VISITAS DO PAPA  
Aceitando conselho dos médicos, o Papa Francis-
co adiou a Viagem à República Democrática do 
Congo e Sudão do Sul agendada para 2 a 7 de 
julho, em nova data a ser definida. Prevê-se que 
possa visitar o Cazaquistão nos dias 14 e 15 de 
setembro, para participar no 7º Congresso de 
Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. 

JOELHO DO PAPA 
O Papa Francisco tem cancelado ou encurtado 
algumas das atividades programadas, queixando-
se de dores no joelho que limitam a sua capacida-
de de andar e o impedem de ficar de pé por 
longos períodos. Trata-se de osteoartrite, mais 
conhecida como artrose, a mais comum de várias 
doenças reumáticas, uma patologia que provoca 
desgaste da cartilagem, a superfície que reveste 
as articulações, limitando os movimentos. 
 

CEP E EUTANÁSIA 
A Conferência Episcopal Portuguesa “distancia-
se” dos projetos de lei sobre a legalização da 
eutanásia aprovados na Assembleia da República, 
considerando que estes projetos “representam 
um alargamento da legalização da eutanásia e do 
suicídio assistido para além das situações de 
morte iminente abrangendo também situações 
de doença incurável e deficiência, o que aproxi-
mará a nossa legislação dos sistemas mais per-
missivos já existentes”, afirma em comunicado. 
 

CLERICUS CUP 
O Clericus Cup, um torneio de futebol que envol-
ve padres de várias dioceses de Portugal, vai rea-
lizar-se de 4 a 6 de julho, na cidade de Chaves. Em 
competição vão estar 100 padres de todo o país. 
 

CURSO INTERNACIONAL 
Estão abertas as inscrições para o curso inter-
continental “Construindo uma Igreja sinodal”. O 
projeto propõe a formação de mais de 100 mil 
pessoas na teologia e na prática da sinodalida-
de por meio de uma série de cursos virtuais e 
gratuitos, oferecidos em vários idiomas, onde se 
inclui o português. O primeiro curso será em julho 
de 2022. Mais informações junto do pároco. 
 

PADRES ASSASSINADOS 
No dia 20 de junho, foram assassinados dois 
padres mexicanos na cidade de Cerocahui, 
Chihuahua. Estavam a prestar apoio a uma guia 
turístico local que, perseguido por um homem 
armado, procurava refúgio na sua paróquia. Eram 
membros da Companhia de Jesus (jesuítas). 
 
 
 

VIRGEM PEREGRINA 
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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 

30 de junho.      | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

1 de julho.         | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

2 de julho.         | Sábado 
XIV Comum 

Eucaristia vespertina em V. Madeira: 16h45 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Malta: 19h15 

3 de julho          | Domingo 
XIV Comum 

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

8 de julho          | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

9 de julho          | Sábado 
XV Comum 

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

10 de julho       | Domingo 
XV Comum 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 
Celebração dominical em Malta: 11h30 
Celebração dominical em Ervedosa: 12h00 

No mercado da fruta…  
- Veja bem, minha senhora, que vermelhinhas são 
estas maçãs!!!  
- Pois é… Até elas têm vergonha do preço que me 
está a pedir por elas…  
 
No restaurante pede o cliente:  
- Traga-me uma coisa salgada, por favor!  
- Quer já a conta?! - diz o empregado… 
 

 


