
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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   
 

     A n o  X I  |  N º  3 4 4  |  q u i n z e n a l  |  X X X I  D o m i n g o  c o m u m  |  3 0  d e  o u t u b r o  d e  2 0 2 2  
 

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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Os pecados simplesmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A senhora Antónia, que o nome me parece bem para a 
circunstância, faz parte do grupo de pessoas que tem 
medo de Deus por causa de achar que Deus castiga 
quem peca. No mínimo com o inferno. Por isso anda de 
roda dos padres à procura de sítio para entrar no céu, 
presa a alguma batina. E não se cansa dessa missão. 
Volta e meia, volta à carga com a sua aflicção.  
O pecado, minha estimada senhora Antónia, não existe 
para termos medo de viver. Existe como forma de ser 
pedra no caminho, e tanto pode servir para asfaltar a 
estrada, como pode servir para tropeçar na estrada. 
Viver o pecado com medo é o mesmo que ter medo da 
criação de Deus e do projecto de Deus para a criação. 
Como se Deus inventasse a criação de forma errada, 
por engano ou lapso. Como se Deus quisesse humilhar 
a sua criação imperfeita e assim deixasse claro quem 
mandava e quem tinha de obedecer. Como se Deus 
tivesse criado a humanidade para ter pena de nós. Não. 
Os pecados não são uma muralha. São uma ponte. São 
a humanidade que caminha na direcção do Deus 
perfeito e feito de amor. Perfeito no amor. O Deus que 
nos criou imperfeitos para nos amar como somos, na 
necessidade de caminhar para ser melhor. Esse 
caminho a que chamamos caminho da santidade. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

Papa Francisco: 
“Muitas pessoas sofrem 
porque não sabem o que 
querem da própria vida; 
provavelmente nunca 
entraram em contacto 
com o seu desejo mais 
profundo, nunca 
souberam: “O que queres 
da tua vida?” – “não sei”. 
Daqui deriva o risco de 
passar a existência entre 
tentativas e expedientes 
de vários tipos, sem nunca 
chegar a lado algum, 
desperdiçando 
oportunidades preciosas. E 
assim certas mudanças, 
embora desejadas em 
teoria, quando se 
apresenta a ocasião, nunca 
são postas em prática, 
falta o desejo forte de 
levar algo adiante. 
Se hoje, por exemplo, a 
qualquer um de nós, o 
Senhor nos dirigisse a 
pergunta que fez ao cego 
de Jericó: «Que queres 
que te faça?» (Mc 10, 51) 
– imaginemos que o 
Senhor pergunte hoje a 
cada um de nós: “que 
queres que eu faça por ti” 
- como responderíamos?” 
 
 

Audiência geral, 12.10.2022 
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 Guarda tem três seminaristas no Seminário  
O ano lectivo no Seminário Maior de S. José, em Braga, 
que junta seminaristas das dioceses de Guarda, Viseu, 
Lamego e Bragança, teve início no dia 5 de Setembro, 
com a abertura oficial no dia 22 de Setembro. Dos 16 
seminaristas que frequentam este Seminário, três deles 
são da diocese da Guarda - Francisco Coimbra (Covilhã), 
Ricardo Bernardes (Brasil/Manteigas) e Tiago Fonseca  

(Covilhã) - um número que se tem mantido inalterável ao longo dos últimos três anos. Os 
seminaristas do Seminário Interdiocesano de S. José frequentam as aulas na Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica em Braga, juntamente com outros alunos. Nas actividades pastorais, os 
seminaristas estão inseridos em voluntariado e em paróquias da cidade de Braga e arredores. Em 
cada trimestre, os seminaristas também fazem uma actividade na sua Diocese e têm uma ida mensal 
às famílias, pois existem jovens de Portugal, Brasil, São Tomé e Angola.  
 

Legião de Maria está a celebrar cem anos 
A Legião de Maria está a celebrar 100 anos da sua fundação. Esta Associação 
Internacional de Fiéis nasceu a 7 de setembro de 1921 na Irlanda, por iniciativa de 
um pequeno grupo orientado por Frank Duff, e está presente em 180 países. Na 
paróquia de Pinhel foi implantada no dia 20 de outubro de 1999 e o grupo reúne 
todas as semanas às terças pelas 20h30 no centro pastoral. Em cada encontro reza-
se, faz-se uma avaliação do apostolado e algum espaço de formação. A sua missão 
principal abordas as áreas da evangelização e das pastorais da saúde e sócio-
caritativa. A sua finalidade é dar glória a Deus mediante a santificação pessoal dos  

seus membros, ela oração e pelo trabalho apostólico.  A actual presidente é Ambrosina Maria Fidalgo 
Mateia. Se quiser fazer parte deste grupo e deste movimento, pode contactar uma das responsáveis 
pelos números 965867070 (Gi) e 916805410 (Lília) 
 

A pobreza aumentou em Portugal 
A pobreza aumentou, em 2020, em Portugal, de acordo com dados da 
Pordata publicados do dia 17 de outubro, a propósito do Dia Internacional 
para a Erradicação da Miséria. De acordo com estes dados, cerca de 4,5 
milhões de portugueses tinham, naquele ano, rendimentos abaixo dos 
554 euros mensais. Por outro lado, 40% das famílias portuguesas tinham 
rendimentos abaixo dos 830 euros. No primeiro ano da pandemia, a po- 

breza em Portugal aumentou cerca de 12,5%, índice que tornou Portugal o 13º país mais pobre da 
União Europeia e o segundo com mais pessoas a viver em habitações com más condições – 
concretamente, uma em cada quatro casas. Um outro dado preocupante é que, em 2021, cerca de 
5,3% dos portugueses considerados pobres tiveram dificuldade em aquecer a casa, mesmo 
recebendo apoios sociais. Este número deverá subir este ano tendo em conta as previsões de subida 
da inflação (que não era tão alta – 9,3% – desde 1992). Este índice faz com que quem recebe o salário 
mínimo de 705 euros veja o poder de compra reduzido para os 639 euros, valor pouco acima dos 
554 euros definidos para delimitar o risco de pobreza. Do lado menos negativo desta realidade é que 
Portugal é dos países que mais refeições tem asseguradas para os mais pobres, graças a um conjunto 
de instituições de solidariedade. 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

CELEBRAÇÃO DO ACOLHIMENTO 
No dia 6 de novembro, domingo, a comunidade 
paroquial vai acolher na celebração da eucaristia 
na Igreja de S. Luís, pelas 12, os meninos e 
meninas que entraram este ano na Catequese. 

 

SACRAMENTO DO CRISMA 
No dia 12 de novembro 21 jovens da comunida-
de vão receber o sacramento da confirmação. A 
cerimónia, que será presidida por D. Manuel 
Felício, será na igreja de S. Luís pelas 16h. 
 

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 
De 30 de outubro a 6 de novembro decorre em 
Portugal a Semana de Oração pelos Seminários 
com o tema “Não te envergonhes de dar teste-
munho de Cristo” (2Tim 1,8). No primeiro 
domingo ou no último dessa semana, o ofertório 
reverterá a favor dos seminários. 
 

ROMAGEM EM PINHEL 
A paróquia de Pinhel vai lembrar os seus defun-
tos no dia de finados, 2 de novembro, às 16h00. 
 

VI DIA MUNDIAL DOS POBRES 
No penúltimo domingo deste Ano Litúrgico, dia 
13 de Novembro, por iniciativa do Papa Francis-
co celebraremos o VI dia mundial dos pobres. Na 
sua Mensagem alusiva. o Santo Padre diz-nos 
que este Dia Mundial dos Pobres “torna-se este 
ano como uma sadia provocação para nos ajudar 
a reflectir sobre o nosso estilo de vida e as 
inúmeras pobrezas da hora actual”. 
 

BEATIFICAÇÃO DA IRMÃ LÚCIA 
O processo de beatificação e canonização da 
Irmã Lúcia conheceu um novo desenvolvimento, 
com a entrega, no Vaticano, do documento 
sobre as “virtudes heroicas” da religiosa. Este 
volume contém a biografia da Irmã Lúcia, feita a 
partir dos documentos recolhidos na fase dioce-
sana do processo (Coimbra 2008-2017); a 
‘Informatio’ que descreve as suas virtudes, bem 
como o elenco dos depoimentos das testemu-
nhas, o seu Diário e outros documentos inéditos, 
“considerados relevantes no processo”. 

REUNIÃO ARCIPRESTAL 
Na manhã do passado dia 28 de outubro, sexta-
feira, o bispo da diocese reuniu com o arcipres-
tado de Pinhel-Figueira de Castelo Rodrigo nas 
instalações do centro pastoral de Pinhel para 
reflectirem em conjunto sobre o programa 
pastoral diocesano para o ano 2022-2023. 
 

ENCONTRO NACIONAL ENS 
O encontro nacional das equipas de Nossa 
Senhora será nos dias 12 e 13 de novembro, em 
Fátima, com o tema “Que todos sejam um”. 
 

JMJ: ENCONTRO DE PROMOÇÃO 
O Comité Organizador Local (COL) da Jornada 
Mundial da Juventude 2023 promoveu um 
encontro preparatório internacional, de 17 a 19 
de outubro, em Fátima, reunindo as equipas de 
todas as direções do COL, representantes das 
conferências episcopais e pastoral juvenil de todo 
o mundo, de movimentos e de congregações com 
o objectivo de “dar a conhecer a organização da 
JMJ Lisboa 2023, partilhando a cultura e 
identidade do país e cidade que vai acolher”. 
 

CUSTO JMJ 2023 
A inscrição para toda a semana da JMJ vai custar 
235 euros, com tudo incluído: alimentação, 
alojamento, transportes, seguro e Kit JMJ, mas 
haverá descontos e preços diferenciados. Para 
quem, por exemplo, só possa participar nos 
eventos do fim de semana com o Papa, e com 
tudo incluído, o preço será de 125 euros.  
 

SÍNODO ATÉ 2024 
No dia 16 de outubro, no final do Angelus, o Papa 
anunciou que a próxima XVI Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos terá lugar em 
duas sessões, com um ano de intervalo: a 
primeira de 4 a 29 de outubro de 2023, a segunda 
em outubro de 2024. Esta decisão decorre do 
desejo de que o tema da Igreja Sinodal, devido à 
sua amplitude e importância, possa ser objeto de 
um discernimento prolongado não só pelos 
membros da Assembleia Sinodal, mas por toda a 
Igreja. 
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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 
31 de outubro       | Segunda Eucaristia vespertina em Malta (c/ romagem): 19h00 

1 de novembro     | Terça 
Todos os santos 

Eucaristia solene em Pinhel: 12h00 
Eucaristia solene em V. Madeira (c/ romagem): 14h30 
Eucaristia solene em Pereiro (c/ romagem): 16h00 
Celebração solene em Azevo: 15h00 
Celebração solene em Bogalhal: 15h00 
Celebração solene em Ervedosa: 16h00 

2 de novembro     | Quarta 
Fieis defuntos 

Eucaristia em Pinhel (c/ romagem): 16h00 
Eucaristia em Gamelas (c/ romagem): 18h00 

4 de novembro     | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

5 de novembro     | Sábado 
XXXII Comum 

Eucaristia em Q. Nova (c/ romagem): 11h00 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Bogalhal: 19h15 

6 de novembro     | Domingo 
XXXII Comum 

Eucaristia dominical em Ervedosa (c/ romag): 09h15 
Eucaristia dominical em Azevo (c/ romagem):  10h30 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Eucaristia dominical em Cidadelhe (c/ romag): 15h00 
Celebração dominical em Malta: 10h30 
Celebração dominical em Pereiro: 10h30 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 

10 de novembro   | Quinta Eucaristia em Q. Bernardos: 19h00 
11 de novembro   | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

12 de novembro   | Sábado 
XXXIII Comum 

Eucaristia vespertina em Pinhel (c/ Crisma): 16h00 
Eucaristia vespertina em Malta: 19h15 

13 de novembro   | Domingo 
XXXIII Comum 

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

  

Se quiser que algum familiar enfermo 
comungue o Senhor em sua casa, contacte o 

responsávels dos MEC’s, São Martins. 
 


