
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 minha Igreja do futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A minha Igreja do futuro não tem portas. Só tem 
janelas para entrar muita luz. O resto são 
entradas. Ou estradas. Por onde se caminha e por 
onde se chega. Por onde se vai ao encontro e se 
vem ao encontro. A minha Igreja é umas mãos 
abertas, largas. Está ajoelhada diante do mundo, 
porque no mundo está Deus. Onde mais Ele podia 
estar! No céu trancado a sete chaves? Ele está 
onde deposita o Seu amor.  
Desconfio que vamos estar muitas vezes sozinhos 
na minha Igreja do futuro. Mas não estaremos a 
olhar para nós. Porque a minha Igreja não tem 
portas. Só tem janelas. Assim Deus entra como luz 
e sai como nós.  
Estou convencido que um dia as pedras das 
catedrais cairão quase todas. Mas vão 
permanecer as que sustentam os nossos altares e 
a nossa fé.  
Um dia ninguém vai querer entrar na minha 
Igreja, porque ela será o mundo, e no mundo já 
nos estamos.  
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 
                                         

Papa Francisco: 
“Há pouco celebramos a 
Assunção da Mãe de Jesus no 
Céu. Este mistério ilumina o 
cumprimento da graça que 
plasmou o destino de Maria e 
ilumina também o nosso. O 
destino é o céu. Com esta 
imagem da Virgem que subiu ao 
Céu, gostaria de concluir o ciclo 
de catequeses sobre a velhice. 
(...) A teologia sempre refletiu 
sobre a relação desta singular 
“assunção” com a morte, que o 
dogma não define. Penso que 
seria ainda mais importante 
tornar explícita a relação deste 
mistério com a ressurreição do 
Filho, que abre a todos nós o 
caminho da geração à vida. No 
ato divino do encontro de Maria 
com Cristo Ressuscitado, não é 
simplesmente superada a 
normal corrupção corporal da 
morte humana, não só isto, mas 
é antecipada a assunção 
corporal da vida de Deus. Com 
efeito, o destino da ressurreição 
que nos diz respeito é 
antecipado: pois de acordo com 
a fé cristã, o Ressuscitado é o 
primogénito de muitos irmãos e 
irmãs. O Senhor Ressuscitado é 
Aquele que partiu antes, que 
ressuscitou antes de todos, 
depois iremos nós: este é o 
nosso destino: ressuscitar. 
 
 
 
 

Audiência geral, 24.08.2022 
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 Relatório sinodal de Portugal já está disponível 
Os bispos portugueses divulgaram no dia 26 de agosto a síntese nacional 
das sínteses diocesanas, a que deram o nome de “Relatório de Portugal”, 
um texto que está já pronto há algum tempo e que foi enviado para o 
secretariado geral do Sínodo, em Roma, antes de 15 deste mês. 
O documento é composto por três partes: uma sobre os processos de 
recolha de informação, com dados descritivos do que se passou; uma  

parte mais substantiva centrada nos conteúdos extraídos das sínteses das dioceses; e a terceira 
sobre “uma visão da Igreja atual e propostas de mudança”. O objetivo genérico, que vem numa breve 
introdução, é “ajudar a passar de uma Igreja exageradamente centrada na autoridade e ação do 
clero para uma Igreja sinodal e missionária, na comunhão e participação ativa de todos os seus 
membros”. A parte mais substantiva chega à afirmação de que “as diferentes comunidades 
diocesanas acreditam que a participação, corresponsabilidade e sinodalidade não são ainda 
efetivamente praticadas na Igreja”. Pode ler em www.conferenciaepiscopal.pt/v1/sinodo-2021-
2023-relatorio-de-portugal/ 
 

Fase continental do sínodo sobre a sinodalidade 
Pelo menos 100 das 114 conferências episcopais católicas fizeram já chegar a Roma as respetivas 
sínteses da primeira fase da consulta sinodal, “Um diálogo sem precedentes na história de Igreja” à 
escala planetária que deverá ter envolvido, até agora, em números redondos, 20 milhões de pessoas. 
Estes dados foram divulgados no dia 26 de agosto no Vaticano pelo cardeal Jean-Claude Hollerich, 
que é relator-geral do Sínodo dos Bispos. O mesmo falou do “impressionante entusiasmo” que sentiu 
na multiplicidade de grupos sinodais que se constituíram e agradeceu a todos os que participaram. 
Segue-se, agora, a fase continental que já vai ter por base um instrumento de trabalho 
(instrumentum laboris) que é a síntese geral que um grupo de trabalho está a iniciar, a partir das 
sínteses nacionais que já chegaram e que ainda hão-de chegar ao Vaticano. Ao nível de cada 
continente, os bispos serão depois convidados a dinamizar assembleias com lideranças continentais, 
procurando sublinhar, a partir das sínteses nacionais e do Instrumentum Laboris, as preocupações e 
sonhos comuns, as particularidades e os pontos que, enquanto realidade específica, gostariam de 
levar ao Sínodo dos bispos, em outubro de 2023. 
 

Bispo da Diocese escreve carta pastoral 
O bispo da Guarda escreveu uma “carta ao povo de Deus” da diocese, 
pelo início do ano pastoral 2022/2023 onde pretende repensar e, se 
possível, aplicar resultados da experiência sinodal, e dar “atenção” às 
famílias e à juventude. “Pela frente temos o objetivo de continuarmos a 
aplicar o método sinodal, quanto possível, ao conjunto das atividades 
pastorais que desenvolvemos e sobretudo aos processos das decisões  

que precisamos de tomar”, escreveu D. Manuel Felício. O bispo explica que da consulta sinodal 
realizada na diocese, entre outubro de 2021 e maio deste ano, têm “um conjunto de resultados” que 
querem “devolver à vida da diocese”, para serem repensados e aplicados nos arciprestados, nas 
paróquias, e em outros âmbitos, como os serviços eclesiais diocesanos ou os movimentos e obras 
de apostolado. Na Diocese da Guarda, e pelo segundo ano consecutivo, querem dar “a devida 
atenção” às famílias e aos jovens. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
No próximo dia 9 de setembro, sexta-feira, pelas 
21h00, haverá reunião de catequistas no centro 
pastoral para preparar o novo ano catequético. 

 

REUNIÃO PRIMEIRA COMUNHÃO 
O nosso pároco vai reunir no dia 15 de setembro, 
quinta-feira, pelas 21h, no Centro pastoral de 
Pinhel, com os pais daqueles que vão fazer a  
Primeira Comunhão no dia 25 deste mesmo mês.  
 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 
A festa em honra de Nossa 
Senhora de Fátima, que este 
ano será realizada pela paró-
quia sem o apoio da habitual 
mordomia que, por motivos 
pessoais, desistiu desta mis-
são, vai realizar-se nos dias 17  

e 18 de setembro, com a eucaristia vespertina no 
primeiro dia pelas 20h30, seguida de procissão 
de velas, e de eucaristia solene no segundo dia 
pelas 17h seguida de procissão solene. 
 

CONSISTÓRIO 
No dia 27 de agosto realizou-se em Roma um 
consistório para a criação de 20 cardeais, incluin-
do o arcebispo de Díli (Timor-Leste), D. Virgílio 
do Carmo da Silva, de 53 anos. Ao consistório 
seguiu-se um encontro de dois dias com os olhos 
na Constituição Apostólica Praedicate Evange-
lium, em vigor desde 5 de junho, sobre “a Cúria 
Romana e o seu serviço à Igreja no mundo”. 

D. ANTÓNIO DE SOUSA BRAGA 
D. António de Sousa Braga, bis-
po emérito de Angra, faleceu 
em Lisboa no dia 22 de agosto, 
aos 81 anos de idade, na clínica 
onde fazia tratamentos diários,   
na sequência de uma paragem  

cardio-respiratória. Nascera a 15 de março de 
1941 nos Açores e fora ordenado a 17 de maio de 
1970. A 9 de abril de 1996, o Papa São João Paulo 
II chamou-o ao episcopado, nomeando-o o 38º 
bispo de Angra, nos Açores.  
 

PAPA NO CAZAQUISTÃO 
O Papa viaja ao Cazaquistão de 13 a 15 de 
setembro, para participar no VII Congresso de 
Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. O 
lema é ‘Mensageiros de paz e de unidade’. O 
Patriarca da Rússia, Kirill, não participará, e assim 
não será possível o Papa encontrar-se com ele à 
margem do encontro, como se previa. 
 

NOVO CICLO DE CATEQUESES 
O Papa Francisco começou um novo ciclo de 
catequese, dedicado ao tema do discernimento, 
lembrando a sua importância e que “as escolhas 
são parte essencial da vida”, no auditório Paulo 
VI, no Vaticano. 
 

URSULA EM TAIZÉ 
A comunidade ecuménica de Taizé recebeu a 
presidente da Comissão Europeia, Ursula von der 
Leyen, no dia 27 de agosto. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Catequese abre inscrições a 19 de setembro 
As inscrições ou renovação das inscrições da catequese paroquial de Pinhel vão 
decorrer de 19 a 30 de Setembro, com a presença da catequista do grupo que 
nesse dia se inscreve e, para esse efeito, os respectivos horários serão dados a 
conhecer em breve. Este ano, como já se deu a conhecer, foi criado um 
secretariado, com quatro elementos, que está a preparar o organograma e calen- 

dário do ano catequético, e que está a estruturar uma “Sala de Apoio”, dispondo-se a atender tanto 
os catequistas como os pais dos catequisandos, em horário a combinar. No mesmo sentido, foram 
tomadas algumas decisões relacionadas com novas estratégias, novos tipos de horários e a 
formação de grupos de catequese mais pequenos, tentando adaptar o itinerário da catequese às 
novas necessidades e realidades. A catequese propriamente dita, com as sessões e encontros 
habituais, terá o seu início no dia 3 de outubro. 
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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 

8 de setembro      | quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 18h00 
Eucaristia em Gamelas: 19h00 

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

10 de setembro    | Sábado 
XXIV Comum 

Eucaristia vespertina em Malta: 16h45 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 19h15 

11 de setembro    | Domingo 
XXIV Comum 

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

15 de setembro    | Quinta Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

16 de setembro    | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

17 de setembro    | Sábado 
XXV Comum 

Eucaristia vespertina em Ervedosa: 18h00 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 20h30 

18 de setembro   | Domingo 
XXV Comum 

Eucaristia dominical em V. Madeira: 09h15 
Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Azevo: 12h00 
Eucaristia solene em Pinhel: 17h00 
Celebração dominical em Bogalhal: 10h30 
Celebração dominical em Cidadelhe: 10h30 
Celebração dominical em Malta: 11h30 
 

O que diz uma pulga a outra pulga? 
Vamos a pé ou esperamos pelo cão? 
 

Porque é que na Argentina as vacas andam sempre 
de cabeça no ar? 
Por causa dos Buenos Aires. 
 

O que é que faz uma hortaliça surda? 
Finge couve bom homem? 
- Sou cego – respondeu. 
Disse Jesus:  
- Cego? Agora vê. 
O homem começou a ver. 
Outro homem chorava... 
Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou coxo – respondeu. 


