
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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A máquina de fazer a fé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ela dizia que não tinha fé, porque não via nada. Era tudo 
muito difuso. Crescera no meio das freiras e a Igreja dizia-
lhe alguma coisa. Coisa que não sabia nem quantificar 
nem dizer. Era assim a nova amiga que gostava de falar 
com o novo padre. Não conversavam banalidades, 
embora ela achasse que o assunto dela era banal. E não 
tinha fé sem saber porque não a tinha. Era tudo muito 
difuso. Era a palavra que mais repetia para dizer a fé. 
Depois lembrava o marido, que era um homem das 
ciências e do empírico. Mas olhe que ele tem uma 
devoção enorme por Nossa Senhora. Nem sei como 
explicar o que diz quando se refere a ela. E depois ainda 
se tornava tudo mais difuso.  
A Sandra não sabia ainda que a fé não é uma máquina de 
certezas. É um mistério de amor. Não se explica. Vive-se. 
O seu marido pode ser pragmático, mas deve ter uma 
relação especial com "essa" mulher. Algo captou o seu 
coração nessa direcção. O que também pode dizer de 
uma fé ainda um pouco infantil. Mas está lá. E significa 
que ele tem alguma abertura de coração para querer algo 
que não consegue provar.  
O que, às vezes, nos falta é isso, minha nova amiga. Essa 
abertura de coração. Queremos racionalizar muito as 
coisas, as vivências, as experiências. Mas, como saberá, as 
melhores coisas vêm do amor. É aqui que se centra e 
acontece a fé. Ter uma relação amorosa com Deus é a fé.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“Amados irmãos e irmãs, 
a velhice vivida na 
expetativa do Senhor 
pode tornar-se a 
“apologia” completa da 
fé, que a todos dá a 
razão da nossa 
esperança (cf. 1 Pd 3, 
15). Pois a velhice torna 
transparente a promessa 
de Jesus, projetando-se 
para a Cidade santa, da 
qual fala o livro do 
Apocalipse (caps. 21-22). 
A velhice é a fase da vida 
mais adequada para 
propagar a boa notícia 
de que a vida é uma 
iniciação para um 
cumprimento definitivo. 
Os idosos constituem 
uma promessa, um 
testemunho de 
promessa. E o melhor 
ainda há de vir. O 
melhor ainda há de vir: é 
como a mensagem do 
idoso e da idosa crentes, 
o melhor ainda há de vir. 
Deus conceda a todos 
nós uma velhice capaz 
disto! 
 
 
 
 

Audiência geral, 10.08.2022 
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 Peregrinação diocesana já tem programa 
Após dois anos de interregno devido à pandemia, a Peregrinação Dioce-
sana a Fátima volta nos dias 24 e 25 de agosto. Na quarta-feira haverá 
saudação a Nossa Senhora e terço, na Capelinha das Aparições, e vigília 
de oração na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, terminando pela 
meia-noite; na quinta-feira, oração da manhã e Eucaristia, terminando 
pelo meio-dia. Outras formas de oração pessoal e em grupo, podem ser  

usadas, quer durante a viagem quer no próprio Santuário, incluindo o Sacramento da Reconciliação. 
A unidade pastoral de Pinhel este ano ainda não vai organizar-se para participar comunitariamente. 
 

Zelesnky fala com o Papa Francisco 
No dia 12 de agosto, o presidente da Ucrânia conversou com o Papa 
Francisco sobre a situação no país, denunciando “crimes horríveis” 
cometidos pela Rússia. “Conversei com o Papa e informei-o sobre a 
agressão da Federação Russa contra a Ucrânia e os seus crimes horríveis. 
Estou grato ao pontífice pelas suas orações pela Ucrânia”, escreveu Zeles- 

nky, numa mensagem divulgada através da rede social Twitter. “O nosso povo precisa do apoio dos 
líderes espirituais do mundo, que devem transmitir ao mundo a verdade sobre os atos de horror 
cometidos pelo agressor na Ucrânia”, acrescentou. O portal de notícias do Vaticano refere que a 
conversa telefónica “se insere no contexto da solidariedade manifestada várias vezes por Francisco 
a todo o povo ucraniano”. 

Acordo da Santa Sé com país lusófono 
Um acordo que estabelece o reconhecimento da personalidade jurídica da Igreja Católica e das 
instituições eclesiásticas e define o quadro jurídico das relações entre a Igreja e o Estado de São 
Tomé e Príncipe foi assinado na passada segunda-feira, dia 15, neste país africano. O ato solene 
decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros deste país lusófono, com intervenção do núncio 
apostólico em São Tomé e Príncipe, e da ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e 
Comunidades, e a participação de outras individualidades em representação das duas partes. 
 

10 razões para participar na JMJ Lisboa 2023 
A página oficial da JMJ Lisboa 2023 lançou um convite à participação dos jovens no evento que vai 
decorrer de 1 a 6 de agosto do próximo ano, elencando ‘10 Razões’ para a presença na capital 
portuguesa: 
1. Estar com o Papa 
2. Conhecer jovens de todo o mundo 
3. Fazer parte de uma peregrinação única 
4. Experimentar a verdadeira alegria de ser cristão 
5. Criar memórias neste evento único 
6. Testemunhar a fé de diferentes culturas 
7. Carregar baterias na tua relação com Deus 
8. Aprender a servir e amar 
9. Melhorar o futuro, em conjunto 
10. Tomar decisões importantes 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 ANUAL DA LIGA 
A Liga dos Servos de Jesus vai realizar a sua festa 
anual nos dias 26 e 27 de agosto, no Outeiro de 
S. Miguel, com um encontro de reflexão para 
Servos Externos, sessões solenes, Eucaristias de 
Acção de Graças e almoço de confraternização. 
 

VIAGENS DO PAPA FRANCISCO 
O Papa Francisco continua a manifestar vontade 
em visitar a Ucrânia. Confirmada está a viagem  
ao Cazaquistão nos dias 14 e 15 de setembro, 
para um congresso de líderes religiosos. 
 

INSCRIÇÕES JMJ 2023 
As inscrições para a JMJ Lisboa 2023 vão 
começar depois do verão e as informações sobre 
o processo vão ficar disponíveis no site oficial, 
em lisboa2023.org. 
 

CTT EMITEM SELOS JMJ 
Os CTT - Correios de Portugal uniram-se à JMJ 
Lisboa 2023 com a emissão de dois selos perso-
nalizados e um bloco filatélico. Serão emitidos 
150 mil selos e 20 mil blocos, com o objetivo de 
espalhar a mensagem desta Jornada por todo o 
mundo. Mas, há mais novidades! 
 

CAMINHO JMJ 
O secretário do Dicastério para os Leigos, Família 
e Vida (Santa Sé), o padre brasileiro Alexandre 
Awi Mello, por ocasião do PEJ 2022, mostrou-se 
satisfeito com o caminho percorrido na prepara-
ção para a JMJ Lisboa 2023. 
 

PEJ 2022 
A Peregrinação Europeia de Jovens (PEJ 2022), 
que teve como lema ‘Levanta-te e sê testemu-
nha’, apontando à JMJ 2023, cujo tema é ‘Maria 
levantou-se e partiu apressadamente’, reuniu 
em Santiago de Compostela cerca de 12.000 
jovens. 
 

BEATIFICAÇÃO DE JOÃO PAULO I 
O Papa João Paulo I vai ser beatificado no 
próximo dia 4 de setembro, na Praça de São 
Pedro, em Roma. 

CATEQUESE PAROQUIAL 
O secretariado da catequese está a organizar o 
programa e organograma da catequese.  Prevê-
se que as inscrições, ou sua renovação, ocorram 
nas duas últimas semanas de setembro. 

 

PARÓQUIA AGRADECE 
A paróquia de Pinhel agradece a todos os que 
colaboraram e contribuíram para a realização da 
festa da Senhora da Torre nos passados dias 14 e 
15 de agosto. Agradece a todas as instituições 
que se envolveram, artistas, grupos, movimen-
tos, obras de apostolado e pessoas particulares 
que se empenharam. 

 

SIMPÓSIO DO CLERO 
Vai-se realizar em Fátima, de 29 de agosto a 01 
de setembro, o X Simpósio do Clero, com o tema 
«A identidade relacional e ministério sinodal do 
presbítero». Destaque para as presenças de Ste-
fano Guarinelli (Psicólogo e Psicoterapeuta), 
Lazzaro You Heung-sik (Prefeito da Congregação 
para o Clero), Mons. Piero Coda (Secretário Geral 
da Comissão Teológica Internacional) e a Ir. 
Nathalie Becquart, (Subsecretária do Sínodo). 

 

CURSO SCALA 
Os Missionários Redentoristas vão promover o 
curso «Scala», um curso de aprofundamento da 
fé, em formato online e presencial, com todas as 
temáticas fundamentais da Tradição Cristã e da 
Teologia Bíblica. As pré-inscrições decorrem de 
12 a 17 de setembro no seu sítio online. 
 

SACERDOTE ASSASSINADO 
Duas paróquias da Diocese de Kikwit, na Repúbli-
ca Democrática do Congo, foram alvo de bandi-
dos armados. Na ocasião, balearam o padre Go-
defroid Pembele Mandon, acabando por falecer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

“Desejo que o período de férias seja para vós um 
tempo de descanso e também uma oportunidade 
para reavivar os laços com Deus e os homens. Não 
descureis a oração diária, a participação na Eucaristia 
dominical e a partilha do tempo com os outros”.   
Papa Francisco, 10 de agosto de 2022 
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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 

26 de agosto       | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

27 de agosto       | Sábado 
XXII Comum 

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

28 de agosto         | Domingo 
XXII Comum 

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

2 de setembro      | quinta Eucaristia em Q. Nova: 19h00 

3 de setembro      | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta 19h00 

4 de setembro      | Sábado 
XXIII Comum 

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

5 de setembro      | Domingo 
XXIII 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 Malta: 10h30 
Celebração dominical em Bogalhal: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 11h30 

  

Qual o nome do peixe que caiu do vigésimo andar? 
Aaaaaaaaah, Tum! 
 

Como é que uma abelha morre eletrocutada? 
Numa flor rosa choque 
 

Onde é que os micróbios fazem surf? 
Num micro-ondas 
 

Conheces a piada do iogurte? 
– Não. 
– É natural… 
bom homem? 
- Sou cego – respondeu. 
Disse Jesus:  
- Cego? Agora vê. 
O homem começou a ver. 
Outro homem chorava... 
Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 


