
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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os ‘voltares’ à Igreja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Manuel e a Maria casaram pela Igreja. Escolhi-lhes 
estes nomes para significarem os outros nomes daqueles 
que ainda se casam pela Igreja e nunca mais foram vistos 
na Igreja. Não são assim tantos. São cada vez menos. Mas 
são quase uma maioria dentro daqueles que ainda se 
casam pela Igreja. Casam e voltam novamente para 
baptizar o filho que agora trazem ao colo. Acham que 
tem de ser assim e são honestos no seu achar. Voltam 
porque ainda há uma ligação com a Igreja, mesmo que 
seja como um supermercado. Isso é o que fazem no resto 
das suas vidas numa sociedade que fomenta o consumo 
de bens, de coisas, de pessoas, de vidas, de 
espiritualidades. E os que estão à frente das nossas 
comunidades cristãs, isto é, os padres, vamos aceitando 
estas intermitências e tentamos - ao menos eu tento - 
fazer destes ‘voltares’ um momento de acolhimento e de 
gestação. Contudo, por dentro, o que mais me apetecia 
era dizer umas palavras indignas de serem palavras, 
vociferar e gritar que Deus nos ama e que isso é muito 
mais forte e intenso que um baptismo, um casamento ou 
qualquer outra expressão sacramental ou ritual que a 
Igreja tem à disposição. O Deus que nos ama é o que a 
Igreja deveria ter para oferecer e o que as pessoas 
deveriam buscar quando se abeiram da Igreja. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“Às vezes, como Igreja, 
somos dominados pela 
preguiça e preferimos ficar 
sentados a contemplar as 
poucas coisas seguras que 
possuímos, em vez de nos 
erguermos a fim de lançar o 
olhar para horizontes novos, 
para o mar alto. Muitas vezes 
estamos acorrentados como 
Pedro no cárcere do 
ramerrão, assustados pelas 
mudanças e presos à 
corrente das nossas 
habitudes. Mas, assim, cai-se 
na mediocridade espiritual, 
corre-se o risco de «ir 
sobrevivendo» mesmo na 
vida pastoral, esmorece o 
entusiasmo da missão e, em 
vez de ser sinal de vitalidade 
e criatividade, a impressão 
que se dá é de tibieza e 
inércia. Então, como escrevia 
o Padre Henri de Lubac, a 
grande corrente de novidade 
e de vida, que é o Evangelho 
nas nossas mãos, torna-se 
uma fé que «cai no 
formalismo e na habitude, 
(...) religião de cerimónias e 
devoções, de ornamentos e 
vulgares consolações (...). 
Cristianismo clerical, 
cristianismo formalista, 
cristianismo mortiço e 
endurecido»” 
 
 
 
 

Homilia, 29.06.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Assembleia paroquial aponta uma maior comunhão 
No passado dia 1 de julho, o pároco de Pinhel reuniu em Assembleia 
Paroquial com os diversos grupos paroquiais, movimentos e obras de 
apostolado existentes na paróquia. Depois de um primeiro momento em 
que se distribuíram tarefas para algumas festas religiosas e se deram a 
conhecer alguns pormenores da vida e acção paroquial, passou-se a uma 
reflexão alargada com base no Plano Pastoral que a  paróquia  elaborara  

em 2017. Fez-se uma análise do que se tinha conseguido concretizar e do que estava em falta, e 
posteriormente houve um diálogo aberto sobre algumas das prioridades para a pastoral da 
paróquia, onde se decidiu, entre outras, revitalizar o trabalho em comunhão dos diversos grupos e 
movimentos, com algumas estratégias que poderão ser oportunas, nomeadamente implementação 
de reuniões periódicas e um anuário pastoral. Também se equacionou a hipótese de criar alguns 
secretariados pastorais. 
 

JMJ Lisboa 2023: obras para encerramento iniciaram 
O Complexo Logístico da Bobadela já está a mudar para acolher 
a vigília e a missa de encerramento da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ), a 5 e 6 agosto de 2023, naquela que será a 
primeira edição desta iniciativa da Igreja Católica em território 
português. As obras ficarão a cargo da Oliveiras, S.A – 
Engenharia e Construção, que venceu o concurso público “com  

prévia qualificação para a execução da reabilitação da área que acolherá o Recinto Principal da 
próxima edição” da JMJ. O contrato, indica o comunicado tem o valor de cerca de sete milhões de 
euros (6.997.327,95€) e um prazo de execução de 329 dias, o que significa que deverá estar pronto 
no final de abril de 2023, três meses antes da realização da JMJ. 
 

JMJ Lisboa 2023: Réplicas nas dioceses 
Para manter viva a memória da peregrinação dos símbolos, o COL ofereceu às sete dioceses que 
receberam os símbolos, desde novembro de 2021, uma réplica exata da Cruz Peregrina, oferecida 
pelo Papa João Paulo II aos jovens de todo o mundo. 
Também a Diocese da Guarda deu as boas-vindas à réplica da Cruz da JMJ. O Pe. Paulo Figueiró, do 
COD da Guarda, acredita que a sua presença possa ser “o reiniciar de uma outra etapa da 
peregrinação e entusiasmo dos nossos jovens rumo à JMJ”, com os “olhos na vivência dos ‘Dias na 
Diocese’ e, claro, na JMJ Lisboa 2023”. 
 

VATICANO: documento para preparar matrimónio 
Do Vaticano chegou um documento com novas orientações para 
o Matrimónio, com prefácio do Papa Francisco, para quem é necessário 
evitar a celebração de uniões “nulas ou inconsistentes”. O documento, da  
responsabilidade do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, surgiu 
uma semana antes do início do 10.º Encontro Mundial das Famílias (22 

26 de junho), e pretende ser um auxílio para “Itinerários catecumenais para a vida matrimonial”. 
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A paróquia está a reorganizar-se para a Catequese do ano pastoral 2019-2020, e faz o 
convite para que surjam novos catequistas. Alinhas?!  

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

CARTÓRIO ENCERRADO 
Recordamos que 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. Em caso de necessidade, deverá 
contactar o pároco nos contactos disponíveis 
e/ou antes das eucaristias. 
 

VITRINE DA PARÓQUIA 
Com o auxílio da Câmara Municipal, a paróquia 
passa a disponibilizar de uma vitrine na rua, no 
muro em frente à porta lateral, para partilhar 
informações relevantes da comunidade cristã, 
tais como horários das eucaristias e celebrações 
exequiais, entre outras. 
 

CAMPO DE FÉRIAS JUVENIL 
A Pastoral Juvenil Universitária Vocacional da 
Diocese da Guarda vai realizar um campo de 
férias de 25 e 29 de Julho para jovens com idades 
compreendidas entre os 15 e 30 anos. Será na 
paróquia da Malhada Sorda, concelho de 
Almeida. Mais informações no site da paróquia 
ou junto do pároco.  
 

PAPA EM PORTUGAL 
O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, que 
decorre na cidade de Lisboa de 01 a 06 de agosto 
de 2023, garantiu que o Papa Francisco vem a 
Portugal no próximo ano. “Não se preocupem, o 
Papa vem, de cadeira de rodas, de maca, de 
padiola, ele vem”, disse D. Américo Aguiar aos 
participantes nos X Workshops Internacionais de 
Turismo Religioso. Apesar dos problemas de 
saúde e da visível debilidade, o bispo auxiliar de 
Lisboa referiu também que, na ocasião, o Papa 
Francisco iria ao Santuário de Fátima. 
 

PASTORAL LITURGICA 
O 46º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, 
marcado para os dias 25 a 28 de julho, quer 
colocar os jovens no centro das celebrações, 
convocando-os para o caminho rumo à JMJ. O 
programa contempla reflexão em torno da 
participação dos jovens na liturgia. 
 

DIA DOS IDOSOS 
No dia 24 de julho celebrar-se-á, pela segunda 
vez, o Dia Mundial dos Avós e Idosos. 

 

CONDECORAÇÕES 
O presidente da República Portuguesa condeco-
rou o cardeal D. António Marto e D. Jorge Ortiga 
com as insígnias da Grã-Cruz da Ordem do Infante 
D. Henrique. 
 

NOVO LIVRO DE POEMAS 
“Viver e Reviver a Vida” é o novo livro de poesia 
do padre Manuel Igreja Dinis, actual assistente 
espiritual das Comunidades dos Servos de Jesus. 
Depois de “Caminhando se faz Caminho”, publi-
cado em Outubro de 2020, o autor reaparece 
com esta nova obra de mais de 250 páginas.  
 

APLICAÇÃO LITURGIA 
O Secretariado Nacional de Liturgia (SNL), da 
Conferência Episcopal Portuguesa, disponibiliza a 
aplicação (APP) ‘Liturgia’, na versão em portu-
guês, com a Liturgia das Horas, Missa e outros 
textos. A app ‘Liturgia’ já pode ser descarregada 
gratuitamente na App Store, para sistemas iOS, e 
no Google Play. 
 

ÓBOLO DE S. PEDRO 
O Vaticano publicou o relatório do “Óbolo de São 
Pedro”, o fundo da caridade do Papa, que em 
2021 financiou projetos em 67 países, com cerca 
de 10 milhões de euros. África concentrou a 
maior parte deles (41,8%), destinados à ação so-
cial e evangelizadora das comunidades católicas. 
 

ANTÓNIO VAZ PINTO 
O padre António Vaz Pinto faleceu no passado dia 
1 de julho, aos 80 anos, na sequência de doença 
prolongada. O religioso que foi alto comissário 
para as Migrações e Minorias Étnicas e esteve 
ligado à criação dos ‘Leigos para o Desenvolvi-
mento’, dizia numa entrevista ao Ponto SJ no dia 
2 de junho: “A morte é a porta da ressurreição. 
Por isso, se me disserem que eu vou morrer 
amanhã, não me afeta nada, não preciso de mais 
de um quarto de hora. É só mudar de casa”. 
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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 

15 de julho.         | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

16 de julho.         | Sábado 
XVI Comum 

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

17 de julho          | Domingo 
XVI Comum 

Eucaristia dominical em Ervedosa: 09h15 
Eucaristia solene em Azevo: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Eucaristia dominical em Malta: 15h00 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 
Celebração dominical em Bogalhal: 10h30 

21 de julho          | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

22 de julho          | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

23 de julho          | Sábado 
XVII Comum 

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

24 de julho       | Domingo 
XVII Comum 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia dominical em Ervedosa: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Eucaristia dominical em Bogalhal: 15h00 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
Celebração dominical em Pereiro: 10h30 
Celebração dominical em Malta: 11h30 
 

O covid…  
- Acho que estou com covid! É que meti 20€ de 
gasolina e nem senti o cheiro! 
 

Como é que os peixes viajam? 
Vão à baleia. 
 

O que é que uma árvore disse para a outra? 
Deixaram-nos plantadas! 

 


