
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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santinhas e missinhas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não tem muito mais que metro e meio. Tudo 
nela parece diminutivo. Até no trato. Chamam-
na de Alicinha. Não a conheço o suficiente. 
Agora que o expresso, dá-me vontade de rir, 
pensando que é capaz de não ter tamanho 
suficiente para se conhecer bem. Pensamentos 
tolos, mas que me poem um sorriso nos lábios. 
Dizia eu que quase tudo nela tem a ver com 
diminutivos. Por isso fala em santinha, 
procissãozinha, missinha, e outras inhas a 
propósito da festa do próximo fim-de-semana. 
Eu gosto da Alicinha e gosto daquilo que me 
parece ser o lugar carinhoso das palavras em 
diminutivo. Mas quando ouço coisas como 
santinho ou missinha, fico com uma sensação 
estranha de que, às vezes, estas coisas não são 
mais que uma diminuição daquilo que valem, 
daquilo que são!   
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“Irmãos e irmãs, aproveitemos este 
tempo de férias para parar e ouvir 
Jesus. Hoje é cada vez mais difícil 
encontrar momentos livres para 
meditar. Para muitas pessoas, os 
ritmos de trabalho são frenéticos, 
desgastantes. O período de verão 
também pode ser precioso para 
abrir o Evangelho e lê-lo 
lentamente, sem pressa, um trecho 
por dia, um pequeno excerto do 
Evangelho. E isto faz-nos entrar 
nesta dinâmica de Jesus. Deixemo-
nos interrogar por aquelas páginas, 
perguntando-nos como está a 
nossa vida, a minha vida, se está ou 
não de acordo com o que Jesus diz 
ou não tanto. Em particular, 
perguntemo-nos: quando começo 
o meu dia, atiro-me de cabeça para 
as coisas a fazer, ou procuro 
primeiro a inspiração na Palavra de 
Deus? Por vezes começamos os 
nossos dias automaticamente, 
fazendo coisas... como as galinhas. 
Não. Devemos começar os nossos 
dias primeiro olhando para o 
Senhor, pegando na sua Palavra, 
brevemente, mas que esta seja a 
inspiração para o dia. Se sairmos de 
casa pela manhã mantendo uma 
palavra de Jesus na nossa mente, 
certamente o dia adquirirá um tom 
marcado por aquela palavra, que 
tem o poder de dirigir as nossas 
ações de acordo com o que o 
Senhor quer. 
 
 
 
 

Angelus, 17.07.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Agosto em festa 
A unidade pastoral de Pinhel abriu agosto com a festa em honra de S. Bernardo, na comunidade com 
o mesmo nome, anexa da paróquia de Pinhel, nos passados dias 6 e 7 de agosto. Mas o mês está 
repleto de festas religiosas, sobre as quais damos a conhecer o programa religioso: 
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Senhora da Torre 
Pinhel, 14 e 15 de agosto 
Ermida da Senhora da Torre 
No dia 14, domingo, haverá  
Oração do terço seguida de  
procissão às 21h, e às 22h  
um concerto de oração  
pela Susana Ferreira, da  
Banda Jota.  
No dia 15, segunda-feira, haverá Eucaristia 
solene às 11h30, seguida de procissão, 
arrematação e almoço-convívio, para o qual 
estão todos convidados. A parte da tarde será 
preenchida com animação, baile e jogos. 
 

Uma festa de convívio da comunidade e ao jeito 
das festas tradicionais antigas. Elaborada com a 
colaboração dos grupos, movimentos e obras de 
apostolado da paróquia, e alguns entusiastas 
com devoção especial a Nossa senhora da Torre. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

São Lourenço 
Juízo, 10 de agosto 
No dia 10, quarta-feira, haverá 
eucaristia solene seguida de 
procissão. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

São Sebastião 
V. Madeira, 12 e 13 de agosto 
No dia 12, sexta-feira, haverá 
procissão às 21h00, e no dia 
13, sábado, dia principal da 
festa, haverá Eucaristia solene 
seguida de procissão às 
10h30. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Senhora da Purificação 
Azevo, 12, 13 e 14 de agosto 
No dia 12, sexta-feira, haverá  
eucaristia às 20h30 seguida  
de procissão de velas. 
No dia 13, Sábado, dia  
principal da festa, haverá  
Eucaristia solene seguida  
de procissão às 12h30. 
No dia 14, domingo,  
haverá Celebração seguida  
de procissão às 12h00. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Senhora do Carmo 
Q. Nova, 12 e 13 de agosto 
No dia 12, sexta-feira, haverá 
eucaristia às 21h00 seguida de 
procissão de velas. 
No dia 13, Sábado, dia principal  
da festa, haverá Eucaristia  
solene seguida de procissão às 11h00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Campo de Férias Juvenil com pinhelenses 
O Campo de Férias Jovem que decorreu em Malhada Sorda, 
concelho de Almeida, e contou com a participação de três jovens 
da paróquia, juntou cerca de duas dezenas de jovens de vários 
pontos da Diocese. Organizado pela Pastoral Juvenil Universitá-
ria e Vocacional da Diocese da Guarda, começou no dia 24 e 
concluiu no dia 29 de Julho, com a presença da réplica da Cruz 
das Jornadas Mundiais da Juventude. Os jovens passaram por 
Vilar Maior, Badamalos, Almeida e Malhada Sorda, e tiveram  

actividades no Centro de Bem Estar, em Malhada Sorda e no Rio Côa. 
. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

SECRETARIADO DA CATEQUESE 
O secretariado da catequese paroquial de Pinhel, 
composto pelas catequistas Josefina Ferreira, 
Lurdes Vaz, Carla Lemos e Catarina Mateia, tem 
reunido várias vezes com o objectivo de organizar 
o novo ano catequético. No momento em que sai 
este boletim, ainda existem alguns grupos sem 
catequista e, por isso, apelam à comunidade 
cristã para que mais pessoas partilhem o seu 
testemunho de fé nesta missão. 

 

CELEBRAÇÃO NA S. DA AJUDA 
A paróquia de Pereiro, com as suas comunidades 
anexas de Gamelas e Mangide, vai peregrinar à 
ermida de Nossa Senhora da Ajuda no dia 20 de 
agosto, Sábado. Pelas 21h00 desse dia, haverá 
celebração da Eucaristia seguida de procissão. 
 

CARTÓRIO ENCERRADO 
Recordamos que a funcionária da paróquia 
estará de férias 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. 
 

FESTAS APRESENTAM CONTAS 
As mordomias das festas de Santo António e 
Corpo de Deus, em Pinhel, apresentaram as 
contas nos dias 16/17 e 23/24 de julho respec-
tivamente, assim como a mordomia da Senhora 
do Moral, na Malta, que apresentou no passado 
dia 30 de julho. A mordomia do Divino Espírito 
Santo, em Ervedosa, apresentara já no dia 19 de 
junho. Estas contas estão disponíveis em cada 
uma das comunidades. 
 

BISPOS VISITAM EXPOECCLESIA 
Os seis Bispos das Dioceses do Centro de Portugal 
visitaram o espaço ExpoEcclesia, na Guarda, no 
dia 20 de Julho, no final do encontro que tiveram 
em Portalegre. Estiveram presentes os Bispos das 
Dioceses do Centro: D. Manuel Felício (Guarda), 
D. António Luciano (Viseu), D. Virgílio Antunes 
(Coimbra), D. António Moiteiro (Aveiro), D. José 
Ornelas (Leiria-Fátima) e D. Antonino Dias 
(Portalegre-Castelo). 

CORO JMJ LISBOA 2023 
O coro da JMJ reuniu no Colégio de São João de 
Brito, em Lisboa, para os primeiros ensaios. Com 
cerca de 200 elementos, inclui participantes de 
todo o país distribuídos por quatro naipes (sopra-
nos, contraltos, tenores e baixos). Estão previstos 
ensaios com a duração de um fim-de-semana nos 
meses de julho e outubro de 2022, janeiro, 
março, abril, junho e julho do próximo ano. 
 

JMJ PLANTA ÁRVORES 
A Fundação JMJ Lisboa 2023 e a Global Tree 
Initiative (GTI) estabeleceram uma parceria com 
o objectivo de levar os participantes e respon-
sáveis da organização da jornada a plantar 
árvores. A iniciativa assinalou o Dia Mundial da 
Conservação da Natureza, dia 28 de julho. 
 

CAMARA DE LISBOA E JMJ 
A Câmara Municipal de Lisboa não assinou ainda 
o memorando de entendimento que preparara e 
onde definia a distribuição de trabalho, despesas 
e locais relativos às diversas iniciativas no progra-
ma da JMJ 2023, o que tem atrasado as obras 
para o evento. No entanto, informou que 
“aprovou 21 milhões de euros” para a “criação de 
condições” e disse que “está disponível para 
investir até um total 35 milhões euros”. 
 

CNE REUNIU 18.000 ESCUTEIROS 
O Corpo Nacional de Escutas reuniu cerca de 18 
mil escuteiros no 24º Acampamento Nacional, 
entre os dias 1 e 7 de Agosto, em Idanha-a-Nova. 
O campo teve dois supermercados de mil metros 
quadrados e dois refeitórios para 60 mil refei-
ções, seis bares, um campo náutico e um campo 
aventura, e uma arena para 22 mil pessoas. 
 

37ª VIAGEM PAPAL 
A 37ª viagem internacional do pontificado de 
Francisco, apresentada como uma “peregrinação 
penitencial”, marcada pelo ‘mea culpa’ do Papa, 
perante representantes indígenas, pelos abusos 
cometidos no passado, iniciou-se no dia 24 de 
julho, na cidade de Edmonton, região ocidental 
do Canadá, e concluiu no dia 29 de julho. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serviços religiosos e entretenimento                                                              Página 4    
 
 

Centro Pastoral Paroquial, Rua António José de Almeida, nº 6, 6400 – 321 PINHEL, telef: 271 413 785 / 967 390 389 | 
email: paroquiapinhel@gmail.com | www.paroquiadepinhel.com | https://www.facebook.com/paroquiadepinhel/ 

     A no  V I I I  |  N º  266  |X X V I I  D o m in g o  T em p o  co m u m  |  4  d e  o u tu b ro  d e  
2020   
 

VOZ DA COMUNIDADE 
B O L E T I M  P A R O Q U I A L  
 

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 
 
 
 
 
 
 

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 
10 de agosto       | Quarta Eucaristia solene em Juízo: 12h00 

11 de agosto       | Quinta Eucaristia em Vieiro: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

12 de agosto       | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Azevo: 20h30 
Eucaristia em Q. Nova: 21h00 

13 de agosto       | Sábado 
XX Comum 

Eucaristia solene em V. Madeira: 10h30 
Eucaristia solene em Q. Nova: 11h00 
Eucaristia solene em Azevo: 12h30 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 18h00 

14 de agosto         | Domingo 
XX Comum 

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

15 de agosto         | Segunda 
Assunção de N. S. 

Eucaristia solene em Malta: 09h15 
Eucaristia solene em Pereiro: 10h15 
Eucaristia solene em Pinhel: 11h30 (Sra da Torre) 
Celebração solene em V. Madeira: 10h30 
Celebração solene em Ervedosa: 10h30 
Celebração solene em Cidadelhe: 10h30 
Celebração solene em Bogalhal: 11h30 

16 de agosto         | Terça 
Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

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

20 de agosto         | Sábado 
XXI Comum 

Eucaristia vespertina em Bogalhal: 16h30 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia solene em Pereiro: 21h00 (Sra da Ajuda) 

21 de agosto       | Domingo 
XXI Comum 

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


