
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 
 
 

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. 

Não falo não falo e não falo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoje não me apetece olhar-te. Estás aí na Sagrada 
Custódia e estás bem. Deixa-te estar quietinho. Teimo 
que não me apetece, mas procuro-te de soslaio, para 
que nem eu dê conta que te estou a olhar. Baixo a 
cabeça. Olhar o chão é-me mais fácil. Conto as pregas 
da madeira e assim não penso em nada. Queres falar, 
fala para aí sozinho. Hoje não me apetece escutar-te. A 
vida está meio estranha. Não me canso dela. Gosto da 
vida que me deste e gosto da missão que me deste. 
Mas hoje apetece-me ficar sozinho. Não me procures. 
Lá estas tu a tentar-me. Não estou sozinho nesta capela 
diante do altar e de ti que estás exposto à adoração, 
senão assobiava para o lado. Ó pá, não compreendo 
porque há tanta coisa na vida que não me deixas 
compreender. Por isso hoje fico aqui sem te falar e sem 
te olhar. Talvez assim faças alguma coisa à minha 
maneira. Queres fazer à tua maneira? Não estás 
cansado que assim seja? A tua maneira já passou de 
moda. Não falo não falo e não falo, já disse. Sossega 
que eu também fico aqui sossegado. Não te incomodo. 
Por isso também não me incomodes.  
Levanto enfim a cabeça com vontade de assobiar para o 
lado, e olho-te. Não queria falar, mas já falei tanto 
contigo hoje! Não queria olhar-te, mas não deixava de 
te ver nos meus pensamentos! Ele há cada uma! 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“Podem-se elaborar planos 
pastorais perfeitos, implementar 
projetos bem elaborados, 
organizar-se nos mínimos 
detalhes; podem-se convocar 
multidões e ter muitos meios; 
mas se não houver dispo-
nibilidade para a fraternidade, a 
missão evangélica não progride. 
Certa vez, um missionário 
relatou que tinha partido para 
África juntamente com um 
confrade. Após algum tempo, 
contudo, separou-se dele, 
ficando numa aldeia onde 
realizou com sucesso uma série 
de atividades de construção 
para o bem da comunidade. 
Tudo estava a funcionar bem. 
Mas um dia teve um abalo: 
percebeu que a sua vida era a 
de um bom empresário, sempre 
no meio de canteiros de 
construção e papelada! Mas ... e 
o “mas” permaneceu lá. Então, 
deixou a gestão a outros, aos 
leigos, e foi ter com o seu 
confrade. Compreendeu assim 
porque o Senhor tinha enviado 
os discípulos “dois a dois”: a 
missão evangelizadora não se 
baseia no ativismo pessoal, ou 
seja, no “fazer”, mas no 
testemunho do amor fraterno, 
inclusive através das 
dificuldades que a convivência 
implica.” 
 
 
 
 

Angelus, 03.07.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

“Expoecclesia” e “Mulier, Mater, Magistra” 
A Diocese da Guarda inaugurou o espaço “Expoecclesia”, na capela do 
Antigo Seminário e Paço Episcopal, na Guarda, no passado dia 13 de 
Julho. O momento foi assinalado com a abertura da exposição “Mulier, 
Mater, Magistra” dedicada à Mulher,  que apresenta peças de várias 
paróquias da Diocese, onde se incluem, como já foi anunciado, três peças 
da Unidade Pastoral de Pinhel: um  fio  da  paróquia  de V. Madeira, uns  

brincos da paróquia de Ervedosa e um alfinete da paróquia de Pinhel. 
Na mesma ocasião teve lugar o lançamento do Roteiro das Beiras e Serra da Estrela – Pegadas de 
Fé, bem como a realização da experiência virtual numa atmosfera imersiva, através do recurso a 
multimédia 2D e 3D, sobre a História da Diocese da Guarda.  
Inicialmente anunciado como Museu Diocesano da Guarda, o espaço agora com a designação 
‘Expoecclesia’ abre ao público e pode ser visitado gratuitamente, de quinta a segunda-feira. 
 

Mulheres para acompanhar nomeação de bispos 
No passado dia 13 de julho, o Papa nomeou, pela primeira vez, 
três mulheres como membros do Dicastério para os Bispos, 
estrutura da Cúria Romana que acompanha o processo de 
nomeações episcopais em todo o mundo. As escolhidas foram 
as irmãs Raffaella Petrini, secretária-geral do Governorato do 
Estado da Cidade do Vaticano, e Yvonne Reungoat, antiga 
superiora   geral  das  Filhas  de  Maria  Auxiliadora;  e Maria Lia  

Zervino, presidente da União Mundial das Organizações de Mulheres Católicas.  
 

A renúncia do Papa Francisco 
O Papa garante que o seu problema de saúde é no joelho e desmente que esteja com cancro, ou 
sequer que pense em renunciar, pelo menos nesta fase. Em entrevista à Reuters, Francisco garante 
que "quando chegar o tempo em que vir que já não sou capaz...farei isso", sublinhando que esse foi 
um grande exemplo deixado pelo Papa Bento XVI quando fez essa escolha em 2013. 
Ao canal se streaming ViX, também referiu que “Se vejo que não posso [continuar] ou faço mal ou 
sou um obstáculo”, espero “ajuda” para tomar a decisão de retirar-se e, quando esse dia chegar, ele 
prefere ser considerado “um simples bispo emérito de Roma em vez de papa emérito”, declarou. 
 

Aos 113 anos, homem mais velho do mundo 
reza o terço duas vezes por dia 

No dia 27 de maio assinalou-se o aniversário de 113 anos do venezuelano Juan 
Vicente Pérez, que, poucos dias antes, havia sido reconhecido oficialmente 
pelo Guinness World Records como o atual homem mais velho do mundo. 
Entre os católicos, gerou particular emoção uma foto de Juan Vicente com o 
rosário nas mãos, e mais tarde soube-se que ele rezava todos os dias dois terços. 
Juan Vicente declara que quer viver ainda mais e que, quando partir desta vida, 
deseja ser lembrado como um homem trabalhador, fiel à sua esposa e 
perseverante na sua profunda devoção religiosa como católico. 
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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 

FESTA DE SÃO BERNARDO  
A festa em honra de S. Bernar-
do, em Quintã dos Bernardos, 
vai ocorrer nos dias 6 e 7 de 
Agosto. No dia 6 haverá prociss-
ão pelas 21h30; dia 7 haverá 
Eucaristia Solene seguida de 
procissão pelas 15h00. 

 

PREPARAÇÃO DE BAPTISMOS  
Informamos que no dia 5 de Agosto, sexta-feira, 
pelas 21h, no centro pastoral de Pinhel, haverá 
um encontro de Preparação de baptismos para 
pais e padrinhos. 
 

PEREGRINAÇÃO DIOCESANA 
Embora este ano a unidade pastoral de Pinhel 
não organize a participação na peregrinação 
diocesana a Fátima, informamos os interessados 
que, depois de dois anos sem a organizar por 
causa da pandemia, este ano prevê organizá-la 
para os dias 24 e 25 de agosto. 
 

PAPA  NO CANADÁ 
O Papa Francisco visita o Canadá nos dias 23 e 24 
de julho numa “peregrinação penitencial”, tal 
como afirmou, particularmente centrada no 
encontro com os povos indígenas. 
 

PAPA  QUER IR A KIEV 
O secretário do Vaticano para as relações com os 
Estados disse no dia 12 de julho, em Roma, que 
o Papa vai “com certeza” visitar Kiev, deixando 
por confirmar uma eventual viagem a Moscovo. 
 

VATICANO E O CLIMA 
No passado dia 8 de julho, o Vaticano anunciou 
a sua adesão à Convenção do Clima e a intenção 
de aderir ao Acordo de Paris, perante os 
“desafios” das alterações climáticas. 
 

CARDEAL HUMMES 
O cardeal franciscano Cláudio Hummes, que no 
conclave de 2013 segredou ao ouvido do seu 
colega Bergoglio dizendo "não te esqueças dos 
pobres", morreu no dia 4 de julho no Brasil. 
 

VILA REAL VENCEDORA 
A Diocese de Vila Real venceu a Clericus Cup 
2022, ocorrida na cidade de Chaves e disputada 
com Viana Castelo, Viseu, Porto, Guarda, Braga 
(com duas equipas) e Vicentinos e Alentejo. 

 

COMBUSTÍVEIS FOSSEIS 
Trinta e cinco instituições religiosas de seis paí-
ses com mais de 1,2 milhões de euros em ativos 
combinados, anunciaram o seu desinvestimento 
em empresas de combustíveis fósseis, num total 
que ascende a quase 5000 milhões de euros. 
 

TRÁFICO DE SERES HUMANOS 
26.065 mulheres asiáticas foram salvas do tráfico 
de seres humanos em 2021 por “Talitha Kum”, 
uma Federação de freiras católicas dedicadas a 
combater e erradicar o tráfico de pessoas. 
 

PADRE ASSASSINADO 
O padre John Mark Cheitnum foi assassinado na 
Nigéria, após ter sido raptado em Kaduna, a 15 de 
julho, no interior da igreja da paróquia de Cristo 
Rei, Yadin Garu, num novo episódio de violência 
contra a comunidades católica do país africano. 
 

TORRE DE MONCORVO 
O Papa Francisco concedeu o título de Basílica 
Menor à igreja matriz de Torre de Moncorvo, na 
Diocese de Bragança-Miranda, em reconheci-
mento da importância deste templo na ação 
pastoral, litúrgica e espiritual bem como o seu 
valor patrimonial e arquitetónico.  
 

SECRETARIA DA ECONOMIA 
No dia 20 de julho a Secretaria para a Economia 
(SPE) do Vaticano anunciou uma nova política de 
investimentos para assegurar que sejam éticos, 
verdes, de baixo risco e "destinados a contribuir 
para um mundo mais justo e sustentável". 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

A unidade pastoral de Pinhel deseja as 
boas-vindas a todos os emigrantes que. 

por estes dias, voltam às suas raízes  
geográficas e da fé.  
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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 

29 de julho         | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

30 de julho         | Sábado 
XVIII Comum 

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

31 de julho          | Domingo 
XVIII Comum 

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

5 de agosto          | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

6 de agosto          | Sábado 
XIX Comum 

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

7 de agosto         | Domingo 
XIX Comum 

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

Um homem chorava...  
Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou cego – respondeu. 
- Cego? Agora vê. – disse Jesus. 
E o homem começou a ver. 
Outro homem chorava e Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou coxo – respondeu. 
- Se és coxo anda – disse Jesus.  
E o homem andou. 
Outro homem chorava e Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou português. 
E Jesus sentou-se ao lado dele e chorou 
também. 
 homem chorava... Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou cego – respondeu. 
Disse Jesus:  


