
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Uma noite em Fátima 
 
 
 
 
 
Estava em Fátima e, como sempre, aproveitei para dar uma 
saltada ao Santuário na hora do terço. Vinte e uma e trinta. O 
tempo estava nublado. Eu também estava. Digamos que o 
cansaço ruíra sobre mim e precisava de um conforto espiritual. 
Tudo se conjugava para uma noite com Maria. Coloquei-me 
debaixo da capelinha, mas ao fundo. Curiosamente de cima da 
passadeira. A passadeira das senhoras e senhores que cumprem 
promessas de joelhos, a arrastar vidas, dificuldades, problemas, 
e muitas vezes, crendices. Nunca aceitei bem promessas que 
fazem do sofrimento gratuito um negócio com Deus, como se a 
este agradasse o sofrimento por si. São estas as mesmas 
pessoas que, muitas vezes, põem em causa o sofrimento que 
Deus permite acontecer no mundo e que, ao mesmo tempo, se 
infligem, sem necessidade, sofrimentos fortuitos. Não sei nunca 
como explicar estas dicotomias. 
Estava eu nas minhas respostas do terço quando me tocam no 
ombro para me afastar. Não entendi logo o que se passava. Mas 
depressa percebi, quando uma senhora passa a poucos 
centímetros de mim, a arrastar-se na passadeira. Mesmo que a 
promessa fosse oportuna, a hora não o era de certeza. Também 
não sei se a pessoa só tinha aquele momento preciso para a 
cumprir. Nem sei bem as reais motivações da senhora, que me 
esforço para evitar julgar. Nunca se sabe o íntimo de cada um 
nem o que as leva a fazer estas promessas. Olhei-a bem no 
fundo dos olhos procurando uma resposta. Curiosamente ela 
não escondia o rosto. Antes me parecia que gostava de o 
ostentar. Mais pessoas foram distraídas da sua oração para dar 
lugar à promessa. Eu quase que interroguei a senhora. Não tive 
coragem, ou desfaçatez. Mas também não consegui rezar mais, 
porque a cabeça perguntava-me, mil e uma vez, porquê. 
Desta vez a promessa foi mais forte que a oração. E quantas 
vezes é até mais forte que a fé! 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa 
Francisco: 
“O discernimento é 
árduo, mas indispen-
sável para viver. Requer 
que eu me conheça, que 
saiba o que é bom para 
mim aqui e agora. Exige 
sobretudo uma relação 
filial com Deus. Deus é 
Pai e não nos deixa 
sozinhos, está sempre 
disposto a aconselhar-
nos, a encorajar-nos, a 
acolher-nos. Mas nunca 
impõe a sua vontade. 
Porquê? Porque quer 
ser amado, não temido. 
E Deus também quer 
que sejamos filhos, não 
escravos: filhos livres. E 
o amor só pode ser 
vivido na liberdade. 
Para aprender a viver é 
preciso aprender a 
amar, e por isso é 
necessário discernir: o 
que posso fazer agora, 
diante desta 
alternativa? Que seja 
um sinal de mais amor, 
de mais maturidade no 
amor. Peçamos que o 
Espírito Santo nos guie!” 
 
 
 
 

Audiência geral, 24.08.2022 
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Na Igreja da Nicarágua vive-se clima de tensão 
Nas últimas semanas, o governo da Nicarágua prendeu vários 
sacerdotes e um bispo, D. Rolando Álvarez, actualmente em 
prisão domiciliária. O governo de Daniel Ortega fechou ainda 
várias emissoras de rádio ligadas à Igreja Católica e expulsou do 
país Missionárias da Caridade, congregação religiosa fundada 
por Santa Teresa de Calcutá. Também o núncio apostólico 
(embaixador da Santa Sé) na Nicarágua, D. Waldemar Stanislaw  

Sommertag, foi expulso em março. A tensão entre o regime de Ortega e a Igreja Católica, agudizou-
se nas semanas que antecederam as eleições presidenciais de 2021, das quais sairia vitorioso Daniel 
Ortega. A diretora de projetos internacionais da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) alerta para 
“uma tentativa de silenciar a Igreja na Nicarágua”, com os atos de perseguição e violência do 
Governo, e assinala que “não há uma solução fácil”. 
 

 

Inscrições para a catequese de 19 a 30 de setembro 
Este ano, as inscrições para os que vão entrar pela primeira vez na catequese e a 
renovação da inscrição para os que prosseguem o seu percurso de fé, vão 
decorrer ao longo de duas semanas com datas e horários específicos, das 17h30 
às 19h30, contando com a presença dos respectivos catequistas. Os casos 
excepcionais deverão contactar o secretariado da catequese. 

Dias Anos 

Terça-feira, 20 de setembro 2ºano 

Quarta-feira, 21 de setembro 3º ano 

Quinta-feira, 22 de setembro 4º ano 

Sexta-feira, 23 de setembro 1º e 5º ano 

Segunda-feira, 26 de setembro 6º ano 

Terça-feira, 27 de setembro 7º ano 

Quarta-feira, 28 de setembro 8º ano 

Quinta-feira, 29 de setembro 9º ano 

Sexta-feira, 30 de setembro 10º ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Secretariado da catequese, agora criado, 
vai estar ao dispor dos pais e catequistas 
alguns dias da semana, em sala própria, no 
centro pastoral.  
 

Os pais daqueles que vão entrar este ano na 
Catequese, no acto da inscrição devem fazer-
se acompanhar de foto tipo “passe”.  
 

No acto de inscrição é pedido um contributo 
para apoiar os gastos com a catequese, o 
centro pastoral e o seguro. 
 

A partir do 7º ano de catequese a aquisição 
de catecismos é da responsabilidade do 
catequista a decisão final; para os restantes 
grupos de catequese, a paróquia 
disponibilizará os respectivos catecismos no 
Centro pastoral, após seu pagamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Já está disponível a mensagem do Papa Francisco para a XXXVII Jornada Mundial 
da Juventude, que irá acontecer em Lisboa em 2023. 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/youth/documents/pap
a-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

PRIMEIRA COMUNHÃO 
No próximo dia 25 de setembro, domingo, pelas 
12h00, a paróquia unir-se-á aos meninos e 
meninas que vão fazer a Primeira Comunhão 
durante a Eucaristia. Para a preparar, os 
meninos terão um encontro com o pároco no dia 
23 às 16h15, ocasião em que se vão confessar. 
 

EXPOSIÇÃO “DIÁLOGOS” 
No passado dia 16 de setembro abriu, na 
Guarda, depois de ter passado por Lamego, 
Aveiro e Viseu, a exposição "Diálogos", no 
espaço da "ExpoEcclesia". A exposição, que 
integra uma peça da paróquia do Bogalhal, está 
aberta ao público até 30 de novembro deste ano. 
 

SENHORA DA ALAGOA 
“Senhora da Alagoa – A lenda, a devoção e a fé” 
é o título do novo livro da autoria do Padre Ma-
nuel Pereira de Matos, dedicado a Nossa Senho-
ra da Alagoa que se venera em Argomil, concelho 
de Pinhel. O livro, editado pela VERITAS, foi 
apresentado no passado dia 8 de Setembro, 
durante a Festa Anual da Senhora da Alagoa. 
 

E-VANGELIZAR 
Os Salesianos promovem um encontro de forma-
ção pastoral no dia 5 de outubro, destinado a 
“educadores católicos”. As inscrições para o “E-
vangelizar 22” estão abertas até dia 18 de setem-
bro e vários catequistas de Pinhel irão participar. 
 

INSCRIÇÕES JMJ 
Aquando da sua passagem pelo Brasil, D. 
Américo Aguiar anunciou que a abertura de 
inscrições para a Jornada acontece até ao final 
de outubro e que o Papa Francisco será o 
primeiro peregrino a inscrever-se.  
 

ENCONTRO EM ASSIS 
Jovens e adolescentes vão juntar-se entre os dias 
22 a 24 de setembro, em Assis, Itália, para um 
encontro da Economia de Francisco (EdF). No 
final do encontro está prevista a assinatura de 
um pacto, entre os jovens e o Papa Francisco, 
“para uma nova economia”. 
 
 

“FÉ DOS HOMENS” 
O Programa ‘Fé dos Homens’ celebrou no dia 15 
de setembro 25 anos de emissão na RTP2. 
Começou em 1997, após a assinatura de um 
acordo entre a RTP e 13 confissões religiosas. 
 

JORNADAS DA COMUNICAÇÃO 
As Jornadas Nacionais de Comunicação Social 
acontecem dias 22 e 23 de setembro e debatem 
a comunicação na e da JMJ. 
 

DIÁLOGO SOBRE MINISTÉRIOS 
Francisco anunciou que, nos próximos meses, 
“gostaria de iniciar um diálogo sobre os ministé-
rios com as Conferências Episcopais”, para parti-
lharem a “riqueza de experiências ministeriais” 
que a Igreja viveu nestes últimos cinquenta anos, 
“tanto como ministérios instituídos (leitores, 
acólitos e, só recentemente, catequistas), como 
ministérios extraordinários”. 
 

PAPA NA COREIA DO NORTE 
Em entrevista à emissora sul-coreana KBS em 24 
de agosto e que foi divulgada no dia 26, o Papa 
Francisco declarou seus planos de visitar a Coreia 
do Norte se receber um convite de Pyongyang. 
 

PRÉMIO ÁRVORE DA VIDA 
O teólogo João Manuel Duque recebeu o Prémio 
Árvore da Vida – Padre Manuel Antunes, instituí-
do pelo Secretariado Nacional da Pastoral da 
Cultura, no dia 15 de setembro 
 

MISSIONÁRIA ASSASSINADA 
A missão comboniana de Chipene, na fronteira 
com a província de Cabo Delgado, em Moçambi-
que, foi alvo de um ataque no dia 6 de setembro. 
Um grupo armado pegou fogo às instalações on-
de dormiam e trabalhavam os religiosos, e assas-
sinou uma irmã italiana, a irmã Maria De Coppi. 
 

FAMÍLIA CRISTÃ EXTINTA 
A edição portuguesa da revista Família Cristã, que 
existia em Portugal há já 68 anos, vai ser extinta, 
anunciou a Paulus Editora, por causa da "quebra 
do número de assinantes" e o "aumento dos 
custos de produção". 
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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 
22 de setembro      | quinta Eucaristia em Gamelas: 19h00 

23 de setembro      | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

24 de setembro    | Sábado 
XXVI Comum 

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

25 de setembro    | Domingo 
XXVI Comum 

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

29 de setembro    | Quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 

30 de setembro    | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

1 de outubro.        | Sábado 
XXVII Comum 

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

2 de outubro        | Domingo 
XXVII Comum 

Eucaristia dominical em Pereiro: 10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Eucaristia dominical em Cidadelhe: 15h00 
Celebração dominical em Bogalhal: 10h30 
Celebração dominical em Malta: 10h30 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em Ervedosa: 11h30 
 

Estavam dois piolhos na careca de um 
senhor, e diz um para o outro: 
Vamos embora que este piso é escorregadio! 
 
Qual a comida que liga e desliga? 
O strogON-OFF 
 
Qual é o cereal favorito do vampiro? 
A-veiaDisse Jesus:  
- Cego? Agora vê. 
O homem começou a ver. 
Outro homem chorava... 
Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou coxo – respondeu. 
Disse Jesus:  
- Se és coxo anda – disse Jesus.  


