
 

  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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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Rezar é falar com Deus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sentada à minha beira para me sussurrar e não ser 
ouvida senão por mim e por Deus, dizia que rezava 
pouco e que gostava mais de falar com Deus. Dizia que 
gostava de falar com Ele, pedir-lhe coisas, contar-lhe 
coisas, agradecer-lhe coisas, falar-lhe como se falasse 
com a vizinha Amélia.  
Sabe, senhor padre, às vezes o meu marido diz que eu 
não estou boa da cabeça. Até porque passo muito 
tempo a falar com a vizinha Amélia de coisas banais, 
coisas dos nossos dias e das nossas coisas. Coisas sem 
jeito, ou sem o jeito das coisas de Deus. E insistia que 
não rezava muito, pois gostava mais de falar com Deus. 
Olhe, não rezo o terço todos os dias, e raramente me 
lembro daquelas jaculatórias lindas da minha meninice. 
Rezo pouco, muito pouco. Mas gosto de falar com 
Deus. 
Interrompi-a duas ou três vezes para lhe dizer que isso 
era rezar. E como me parecia que ela não entendia o 
que eu queria dizer, enchi um pouquinho mais a boca e 
o tom de voz para dizer. Reza mais quem fala com Deus 
como se estivesse a falar com a vizinha Amélia do que 
quem diz orações sem falar com Ele. 
 

Jorge Castela, Pároco 

 

Papa Francisco: 
“A oração é uma ajuda 
indispensável para o 
discernimento espiritual, 
sobretudo quando envolve 
os afetos, permitindo que 
nos dirijamos a Deus com 
simplicidade e 
familiaridade, como se fala 
com um amigo. É saber ir 
além dos pensamentos, 
entrar em intimidade com 
o Senhor, com uma 
espontaneidade afetuosa. 
O segredo da vida dos 
santos é a familiaridade e a 
confidência com Deus, que 
cresce neles e torna cada 
vez mais fácil reconhecer o 
que Lhe agrada. A oração 
verdadeira é familiaridade 
e confidência com Deus. 
Não é recitar orações como 
um papagaio, blá-blá-blá, 
não. A verdadeira oração é 
aquela espontaneidade e 
afeto com o Senhor. Esta 
familiaridade supera o 
medo ou a dúvida de que a 
sua vontade não é para o 
nosso bem, uma tentação 
que às vezes atravessa os 
nossos pensamentos, 
tornando o coração 
inquieto e incerto ou até 
amargo.” 
 
 

Audiência geral, 21.09.2022 
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Pronto documento para a segunda fase do Sínodo  
Cerca de 50 participantes provenientes do mundo inteiro 
encontraram-se em Frascati, próximo de Roma, no Centro João 
XXIII, no dia 21 de setembro e durante 12 dias para ouvir, 
dialogar e discernir a partir das sínteses sinodais produzidas da 
consulta ao Povo de Deus. No centro dos trabalhos estavam as 
112 sínteses das Conferências Episcopais (de 114), mas também 

as das Igrejas Católicas Orientais, Congregações Religiosas, Associações e Movimentos Eclesiais, 
Dicastérios do Vaticano e contribuições individuais recebidas pela Secretaria Geral do Sínodo. 
No final do encontro, domingo, dia 2 de outubro, o Papa Francisco encontrou-se com os 
participantes e recebeu o Documento aprovado para a Fase Continental, produzido 
simultaneamente em italiano e inglês. Está previsto ser publicado dia 18 de outubro e enviado 
simultaneamente a todos os bispos como um acto de restituição ao povo de Deus. 
 

D. Delfim Gomes novo Bispo Auxiliar de Braga 
O Papa Francisco nomeou, no passado dia 7 de Outubro de 2022, D. 
Delfim Jorge Esteves Gomes, de 60 anos, como Bispo Titular de Dume e 
Auxiliar da Arquidiocese de Braga. 
O novo bispo nasceu a 1 de janeiro de 1962, em Bragança, Paróquia de 
Santa Maria, tendo sido ordenado sacerdote na mesma cidade, a 3 de 
setembro de 1989, por D. António José Rafael. Fez a sua formação 
teológica no Porto e em Bragança. Na Diocese de Bragança-Miranda, foi 
vigário episcopal para o Clero de 18 de novembro 2011 até 2021, 
reencontrando em Braga D. José Cordeiro, arcebispo primaz, com quem 
colaborou na diocese transmontana. 

 

Romagens ao cemitério – Unidade Pastoral de Pinhel 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de outubro.        | Sábado 
XXXI Comum 

Q. Bernardos: 16h00 

30 de outubro.        | Domingo 
XXXI Comum 

Bogalhal: 15h00 

31 de outubro.        | Segunda 
Todos os santos 

Malta: 19h00 

1 de novembro.      | terça 
Todos os santos 

V. Madeira: 14h30 
Pereiro: 16h00 

2 de novembro.      | Quarta 
Fieis defuntos 

Pinhel: 16h00 
Gamelas: 18h00 

5 de novembro.      | Sábado 
XXXII Comum 

Q. Nova: 11h00 

6 de novembro.      | Domingo 
XXXII Comum 

Ervedosa: 09h15 
Azevo: 10h30 
Cidadelhe: 15h00 

19 de novembro.   | Domingo 
XXXIII Comum 

Vieiro: 14h30 
Juízo: 15h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As romagens aos cemitérios, para 
fazer memória dos que nos 
precederam, rezar pelas suas almas 
e meditar os mistérios da morte e 
ressurreição, começam com a 
celebração da eucaristia, a não ser 
que algum motivo especial seja 
necessário ter em conta. 
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ENCONTRO PAIS DO 1º ANO 
No próximo dia 21 de outubro, sexta-feira, o pá-
roco de Pinhel e o Secretariado da catequese 
paroquial vão reunir no centro pastoral, pelas 
21h, com os pais daqueles que entraram pela 
primeira vez este ano na catequese.  
 

CRIANÇAS REZAM PELA PAZ 
As crianças de Pinhel vão juntar-se às milhares 
de crianças que, no dia 18 de outubro, vão rezar 
pela paz, a convite da Fundação Ajuda à Igreja 
que Sofre (AIS), na iniciativa anual de oração 
“Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela 
Paz”. Ucrânia, Nigéria, Myanmar, Camarões ou 
Moçambique, são exemplos de países onde mais 
se nota a ausência da paz. A oração do terço será 
na Igreja de S. Luís pelas 18h30. 
 

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
Dia 23 de outubro é o Dia Mundial das Missões, 
e o ofertório desse dia reverterá a favor da 
missão. 
 

ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS 
No dia 30 de outubro a paróquia une-se às 
comemorações do 116º aniversário dos 
Bombeiros Voluntários Pinhelenses. Do vasto 
programa das comemorações, assinala-se a 
Eucaristia Solene desse dia com a sua presença. 
 

MEGA LOGIN RUMO À JMJ 
O COD (Comité organizador da Diocese), está a 
organizar um encontro de jovens e responsáveis 
do COP dia 22 de outubro, no Seminário da Guar-
da, onde serão dados a conhecer pormenores 
importantes das pré-jornadas e das Jornadas 
Mundiais da Juventude. Os jovens interessados 
em participar, devem contactar o COP. 
 

CORRIDA JMJ VIRTUAL 
A Fundação JMJ Lisboa 2023, em parceria com o 
Move Sports, e com o patrocínio da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, vão promover a 
segunda edição da World Youth Day Global Race, 
uma corrida virtual que decorre à escala mundial 
entre os dias 20 e 23 de outubro de 2022. 

PEDITÓRIO CONTRA O CANCRO 
As doenças oncológicas continuam a registar uma 
alta incidência no País e a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro (LPCC), fundada em 1941, tem tido uma 
atividade constante no apoio ao doente oncológi-
co e sua família, na prevenção e no apoio à for-
mação e investigação do cancro, não recebendo 
subsídios ou subvenções estatais. Este ano  o 
peditório a seu favor decorrerá de 28 de outubro 
a 1 de novembro, com a devida autorização do 
Ministério da Administração Interna. 
 

60 ANOS DO CONCÍLIO 
No passado dia 11 de outubro comemoraram-se 
60 anos da abertura e início do Concílio Vaticano 
II (1962-1965), que é talvez o maior aconteci-
mento da Igreja Católica no século XX. 

 

PAPA VISITA BARÉM 
O Papa vai visitar o Barém de 3 a 6 de novembro, 
a convite das autoridades civis e eclesiásticas do 
país. Francisco regressa à península arábica, onde 
esteve em fevereiro de 2019, para participar no 
“Fórum do Barém para o Diálogo: Oriente e 
Ocidente para a Coexistência Humana”. 
 

PASTORAL SOCIAL 
“A pandemia, a guerra e os pobres” é o tema do 
Encontro da Pastoral Social que vai decorre em 
Fátima de 17 a 19 de Outubro. A iniciativa é 
promovida pelo Secretariado Nacional da 
Pastoral Social e pela Comissão Nacional da 
Pastoral da Saúde.  
 

CEP REVOGA ORIENTAÇÕES  
PARA A PANDEMIA 

No dia 11, A CEP revogou as orientações que 
haviam sido dadas para o culto e atividades 
pastorais durante a situação de pandemia, mas 
deixou “algumas recomendações para se conti-
nuar a cuidar da segurança e da saúde pública de 
todos”, sugerindo nomeadamente que a sauda-
ção da paz (que já é facultativa), durante as mis-
sas, seja feita “através de um sinal sem contacto 
físico”, a utilização facultativa de máscara em 
alguns casos, a higienização e ventilação. 
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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 

20 de outubro       | quinta Eucaristia em Mangide: 19h00 

21 de outubro       | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

22 de outubro.      | Sábado 
XXX Comum 

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

23 de outubro       | Domingo 
XXX Comum 

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

28 de outubro      | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

29 de outubro      | Sábado 
XXXI Comum 

Eucaristia vespertina em Q. Bernardos: 16h00 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 19h15 

30 de outubro        | Domingo 
XXXI Comum 

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

Qual é o contrário de skate? 
Molhei-te. 
 
Estavam duas formigas à conversa: 
- Olá! Como te chamas? 
- Fo. 
- Fo, quê? 
- Fo miga. E tu? 
- Ota. 
- Ota, quê? 
- Ota fomiga. 
 


