
 

  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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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Testemunho sem nome e medida 
 
 
 
 
 
A filha mais nova morrera com meningite. Tinha pouco mais de 
três anos quando o fatídico sucedeu. Os pais ficaram 
destroçados, como é de imaginar, e esqueceram que tinham 
outro filho, um pouco mais velho, com a idade suficiente para 
pensar estes acontecimentos e achar que os pais estavam 
perdidos e focados na morte da filha, esquecendo que eles 
próprios tinham uma vida e outro filho a precisar deles.  
Um dia, já lá iam vários meses da morte da irmã, o filho decidiu 
confrontar os pais com estes pensamentos, pedindo-lhes que 
não se esquecessem que ele existia, estava vivo e precisava 
deles. No seguimento da conversa, rogou-lhes que fossem ao 
jogo de futebol que ele tinha no dia seguinte, para o aplaudir e 
para o acompanharem num momento que lhe era muito 
importante. Os pais, caindo em si, decidiram acompanhar o filho. 
E lá estavam, naquele dia, na bancada do campo de futebol para 
se fazerem presentes na vida do seu filho, quando uma trovoada 
irrompeu pelo meio do jogo e um raio atingiu o filho que lhes 
restava, acabando por lhe tirar a vida. Ficaram sem chão, sem 
tecto, sem paredes, sem nada.  
A mãe contava tudo com os olhos lacrimejantes. Mas vivos. 
Haviam passado muitos anos. E ela não tinha deixado morrer a 
sua vida. A conversa que estava a ter com outras mães versava 
sobre a fé, sobre a sua necessidade, sobre os seus frutos e sobre 
a importância de Deus nas nossas vidas mesmo, e sobretudo, no 
meio das adversidades e afrontas. Quem a escutava perguntava 
como é que ela e o marido haviam conseguido ultrapassar e lidar 
com isto. E aquela mãe explicava que só a fé a ajudara a viver 
com esta dor. Ela que, antes da morte dos filhos, não tinha fé, 
passara a tê-la. Mais, dizia que não tínhamos nada e sabia que os 
filhos que trouxera ao mundo eram mais de Deus que dela. No 
entanto, sempre que rezava, os filhos voltavam a ela. Voltavam 
com Deus. E assim, em Deus, continuava a ter muito dos filhos. 
 

Jorge Castela, Pároco 

Papa Francisco: 
“Como eu dizia, a principal 

razão da viagem 
(Cazaquistão) foi a 
participação no Congresso 

dos Líderes das religiões 

mundiais e tradicionais. Esta 
iniciativa realiza-se há 20 
anos pelas Autoridades do 
país, que se apresenta ao 
mundo como lugar de 
encontro e de diálogo, e 
portanto, como 
protagonista na promoção 
da paz e da fraternidade 
humana. Foi a sétima 
edição deste congresso: um 
país que tem 30 anos de 
independência, realizou já 7 
edições destes congressos, 
um a cada três anos. Isto 
significa colocar as religiões 
no centro do compromisso 
para a construção de um 
mundo onde nos escutamos 
e nos respeitamos na 
diversidade. E isto não é 
relativismo, não: é escutar e 
respeitar. E o mérito disto 
deve ser atribuído ao 
governo cazaque que, 
depois de se ter libertado 
do jugo do regime ateu, 
propõe agora um caminho 
de civilização, condenando 
claramente os 
fundamentalismos e os 
extremismos. É uma 
posição equilibrada e de 
unidade. 
 

Audiência geral, 21.09.2022 
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Tolentino Mendonça "ministro" da Cultura  
e da Educação no Vaticano 

Francisco nomeou Prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação o 
cardeal José Tolentino de Mendonça. O novo organismo resulta da 
reforma da Cúria, promovida pelo Papa, e reúne as responsabilidades que 
até agora estavam atribuídas à Congregação da Educação Católica e ao 
Conselho Pontifício para a Cultura. Com esta nomeação o até agora 
Arquivista   e Bibliotecário do Vaticano vai passar a ser uma   espécie de  

“ministro” da educação e cultura da Santa Sé, ficando com a tutela da rede escolar católica do mundo 
inteiro – que inclui 1.360 universidades católicas e 487 universidades e faculdades eclesiásticas, num 
total de 11 milhões de alunos, mais 217 mil outras escolas, frequentadas por 62 milhões de crianças.
Neste novo cargo, Tolentino Mendonça irá também coordenar o diálogo da Igreja universal com o 
mundo da cultura. O cardeal madeirense, de 56 anos, vai substituir no ex-Conselho Pontifício para a 
Cultura o cardeal Gianfranco Ravasi, que completa os 80 anos em outubro, e na ex-Congregação da 
Educação Católica o cardeal Giuseppe Versaldi, que fez 79 anos em julho. 
 

Vamos começar a catequese 
A catequese paroquial tem o seu início no dia 3 de outubro e, este ano, pretende-
se voltar a um certo normal pré-pandemia, embora com algumas propostas de 
adequação ao momento que vivemos. O calendário do ano previsto, embora 
possa sofrer algumas alterações com justificação plausível, é o seguinte: 
 

 

Locais e datas Atividade 

03-10-2022 Abertura de Ano Catequético 

30-10-2022  S. Luís, 12h 
Celebração do Acolhimento  

(1º ano)  

17-12-2022  
S. Luís, hora a designar 

Celebração da Eucaristia (Natal) 

25-03-2023  S. Luís, 18h 
Celebração do Pai Nosso  

(2ºano) 

22-04-2023 S. Luís,18h 
Celebração da Vida  

(8ºano) 

14-05-2023 S. Luís, 12h 
Primeira Comunhão 

(3º ano) 

28-05-2023 S. Luís, 12h 
Celebração da Profissão de Fé  

(6º ano) 

17-06-2023 
em local e forma a designar 

Encerramento da Catequese 

A designar 
   Celebração da Confirmação  

(10º ano) 

 

Para além destas datas 
calendarizadas, pretende-se 
valorizar a participação 
activa em várias eucaristias 
ao longo do ano e em vários 
momentos litúrgicos da vida 
da comunidade, tais como o 
advento, a quaresma, o mês 
de maio, entre outros. 
 
No dia 12 de novembro do 
corrente ano, Sábado, a 
paróquia também vai realizar 
o sacramento da 
Confirmação daqueles que 
concluíram o 10º ano de 
catequese este ano. Será 
presidido pelo bispo da 
diocese, D. Manuel Felício, 
na igreja de S. Luís pelas 16h. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informações e notícias        Página 2 

COP: COMITÉ LOCAL JMJ 
A paróquia de Pinhel está a criar um comité local 
para preparar o caminho dos jovens pinhelenses 
para as Jornadas Mundiais da Juventude, para 
organizar a sua participação e o eventual acolhi-
mento de jovens estrangeiros na comunidade. O 
COP, que reuniu pela primeira vez no dia 29 de 
setembro, é composto por um representante do 
secretariado da catequese, pela professora de 
EMRC e por alguns jovens da comunidade.  
 

ESTUDOS DO PÁROCO 
O nosso pároco vai prosseguir o processo de 
estudos que iniciou no ano passado, regres-
sando à Universidade Pontifícia de Salamanca 
alguns dias por semana. 
 

SERVIÇOS DIOCESANOS 
O Bispo da Guarda reuniu com os responsáveis 
dos coordenadores dos serviços diocesanos, na 
manhã do dia 24 de Setembro. No encontro, o 
Coordenador Diocesano da Pastoral, padre Jorge 
Castela, clarificou o que se pretende dos serviços 
diocesanos e do seu organigrama, tendo em 
conta a proposta para uma reorganização da 
Diocese da Guarda. O encontro também serviu 
para, em espírito sinodal, se tomarem algumas 
decisões em conjunto para o futuro destes 
serviços e para apontar prioridades pastorais. 
 

OUTUBRO MISSIONÁRIO 
Durante o mês de Outubro, somos convidados a 
rezar mais intensamente pela Igreja missionária 
e a aprofundar a nossa vocação como discípulos 
missionários, através da leitura da imprensa 
missionária e de outros subsídios. As Obras 
Missionárias Pontifícias (OMP) prepararam 
um Guião Missionário, que é um itinerário de 
oração e reflexão para este mês. 
 

JORNADAS DA CATEQUESE 
O Secretariado Nacional da Educação Cristã 
(SNEC) vai promover a 22 e 23 de outubro, em 
Fátima, as Jornadas Nacionais de Catequistas 
202, sobre o tema ‘A identidade da catequese no 
Diretório’. 

EDUCAÇÃO CRISTÃ 
A Igreja portuguesa celebra a semana nacional da 
Educação Cristã de 2 a 9 de outubro. 

 

A CARTA 
O movimento mundial ‘Laudato Si’ vai lançar o
documentário “A Carta”, no dia 4 de
outubro, festa de São Francisco de Assis, data em
que encerra o Tempo da Criação, onde o “Papa
Francisco é a estrela do filme”. No mesmo dia
estará disponível no YouTube gratuitamente. 
 

60 ANOS DO CONCÍLIO 
O Papa Francisco vai presidir, dia 11 de outubro, 
a uma celebração, às 17h00 (hora de Roma) na 
memória de São João XXIII e no 60º aniversário 
do início do II Concílio do Vaticano. 
 

CONGRESSO MISSIONÁRIO 
O Congresso Missionário 2022, com organização 
de congregações religiosas e da Conferência 
Episcopal Portuguesa, vai refletir sobre o tema 
‘Fraternidade sem fronteiras’, nos dias 14 e 15 de 
outubro, em Lisboa – auditório Cardeal Medeiros, 
da Universidade Católica Portuguesa.  
 

NOVOS BISPOS 
Vinte por cento dos padres em todo o mundo
estão a recusar ser nomeados para bispos. E em
Portugal também já houve pelo menos três casos,
nos últimos meses, segundo informa o 7Margens.
Uma situação que pode ajudar a explicar o atraso
na nomeação de novos bispos para Angra,
Bragança e Setúbal que, parece estar para breve.
 

IGREJA DE CAMARÕES 
Cinco padres, uma religiosa e dois leigos foram 
raptados por gente armada na diocese de Manfé 
(sudoeste dos Camarões, perto da fronteira com 
a Nigéria), onde foi também queimada a igreja de 
Santa Maria de Nchang, noticiou o Vatican News. 
 

NÚNCIO APOSTÓLICO 
D. Waldemar Stanisław Sommertag é o novo 
núncio apostólico do Senegal, Cabo Verde, Guiné-
Bissau e Mauritânia, que formam uma 
Conferência Episcopal Interterritorial. 
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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  

Serviços Religiosos - Unidade Pastoral de Pinhel 

6 de outubro         | quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

7 de outubro         | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

8 de outubro.        | Sábado 
XXVIII Comum 

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

9 de outubro        | Domingo 
XXVIII Comum 

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

13 de outubro     | Quinta 
Eucaristia em Gamelas: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

14 de outubro     | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Juizo: 19h00 

15 de outubro       | Sábado 
XXIX Comum 

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

16 de outubro        | Domingo 
XXIX Comum 

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

Porque é que o Napoleão era sempre chamado 
para as festas? 
Porque ele era Bom Na Party 
 
Qual foi a primeira vez que os americanos 
comeram carne? 
Quando chegou o Cristóvão Com-lombo 
 


