
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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O advento é um tempo de “espera” 
 
 
 
 
 
 
Diz-se que se vai fazer uma espera quando, às escondidas ou às 
escuras, se vai preparar o assalto a alguém. Faz-se-lhe uma 
espera para lhe dar uma coça ou para lhe sacar alguma coisa. 
Não sei que possamos sacar ou sovar no advento. Mas sei que o 
advento é um tempo de espera. 
Ó padre, não era melhor dizermos esperança e evitávamos 
assim essas confusões de que está a falar? perguntou a Maria 
João no meio da reunião. Ó Maria João, a esperança pode ficar-
se naquela de ansiar algo, de esperar ou confiar que aconteça 
algo, mas não no agora que tem a certeza do acontecer e que 
começa já a acontecer. A espera é um já acontecer agora. Exige 
de nós uma acção já e contínua. Explique-se melhor, disse. 
De uma forma muito superficial, todos os anos dizemos que 
esperamos o nascimento do menino Deus. Dizemos que 
esperamos o Natal, e na verdade os muitos adventos de cada 
ano, às vezes, não são mais do que um esperar o Natal. Devia 
antes ser a espera de um Deus que teima em vir ao nosso 
encontro, ao encontro da nossa intimidade. É mais que esperar 
um Natal. É esperar que Deus aconteça no meu interior. Por 
isso não é uma espera fácil. É uma espera dura e dolorosa. 
Porque Ele não vem para nos facilitar a vida. Vem para a 
felicitar. Para lhe dar sentido pleno. E por isso exige, e por isso 
dói. E por isso faz-nos fazer a acção de esperar para que vá 
acontecendo e para que seja já. E por isso exige que me 
desacomode. Que não espere acomodado, passivo. Advento 
aliás é a resposta litúrgica para um tempo inteiro que se quer 
que seja uma vida inteira. A espera que recordamos no advento 
é uma espera de toda a vida. Como uma noiva espera seu noivo 
para a festa e se banha, maquilha, prepara as palavras e os 
olhares, perfuma-se, torna a maquilhar-se, veste o melhor 
vestido, prepara uma surpresa, penteia-se e torna a compor o 
cabelo, sorri, anda de um lado ao outro amando já, mesmo sem 
que o noivo tenha chegado e esteja ainda à porta… 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

     

Papa Francisco: 
“É importante aprender 
a ler a tristeza. Todos 
sabemos o que é a tristeza: 
todos. Mas sabemos lê-la? 
Sabemos compreender o 
que ela significa para mim 
hoje? No nosso tempo – a 
tristeza – é considerada 
sobretudo negativamente, 
como um mal a evitar custe 
o que custar, e ao contrário 
pode ser um indispensável 
sinal de alarme para a vida, 
convidando-nos a explorar 
paisagens mais ricas e 
férteis que a fugacidade e a 
evasão não permitem. S. 
Tomás define a tristeza 
como uma dor da 
alma: como os nervos para 
o corpo, ela desperta a 
atenção diante de um 
possível perigo, ou de um 
bem ignorado (cf. Summa 
Th. I-II, q. 36, a. 1). Por isso, 
é indispensável para a 
nossa saúde, protege-nos 
para não nos ferirmos a 
nós próprios e aos outros. 
Seria muito mais grave e 
perigoso não ter este 
sentimento e ir em frente. 
A tristeza às vezes age 
como semáforo: “Pare, 
pare! Está vermelho, aqui. 
Pare”.” 
 
 

Audiência geral, 12.10.2022 
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 Noite Diocesana da Juventude 
Por decisão do Papa Francisco, desde 2021 que o Dia Diocesano da 
Juventude se comemora no Domingo da Solenidade de Cristo-Rei, em 
substituição do Domingo de Ramos e da Paixão. Neste ano em que se 
celebra a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o  DPJUV propõe do 
dia 19 de Novembro para o dia 20 de Novembro 2022 uma ‘Noite 
Diocesana da Juventude’, na cidade da Guarda. Iniciar-se-á pelas 21:30 no 
Seminário Maior com um momento animado de acolhimento a todos os 
jovens ao qual se segue um concerto musical com a banda ‘The 
Undercovers’. Daí os jovens partirão em caminhada para a Catedral da  

Guarda onde se celebrará a Eucaristia presidida pelo bispo diocesano. Da missa os jovens partirão 
em grupos, para a experiência de realização de pequenas missões na cidade. Terminada a 
experiência da missão na cidade os jovens regressarão ao Seminário e aí partilharão com música e 
num ambiente descontraído as suas experiências de missão. A ‘Noite Diocesana da Juventude’ 
terminará com um momento de oração – oração da manhã – e a refeição do pequeno almoço. A 
inscrição dos jovens (a partir dos 15 anos de idade) faz-se através do formulário on-line no 
link https://forms.gle/GAzaLMfzJJotoiWH7 até ao dia 15 de Novembro, com o custo simbólico de 5€. 
Para o esclarecimento de qualquer dúvida pode enviar as suas questões para o seguinte endereço 
de e-mail: pjuv.guarda@gmail.com  
 
 

Pinhel espera receber jovens nas pré-jornadas  
“Explicar as Jornadas Mundiais da Juventude aos jovens de uma forma mais 
abrangente, tendo em vista o lançamento das equipas arciprestais que vão 
trabalhar os Dias da Diocese” foi o grande objectivo da actividade “Mega Login”, 
que o COD Guarda - Comité Organizador Diocesano promoveu no dia 22 de 
Outubro, no Seminário da Guarda. Esta actividade marcou o início do último ano 
de caminhada até à Jornada Mundial da Juventude, não apenas para os jovens que  

irão participar neste evento em Lisboa, mas também para todos aqueles que pretendem acolher 
jovens de todo o mundo na Diocese da Guarda.  
O COP de Pinhel - Comité Organizador Paroquial de Pinhel esteve presente e já delineou algumas 
estratégias para mostrar o que são as JMJ e entusiasmar os jovens pinhelenses. Nesse, sentido, em 
breve irá decorrer um fórum para os jovens da secundária de Pinhel. O COD também informou o 
COP de Pinhel que está a contactar a Camara de Pinhel para auscultar do seu apoio para acolher 
jovens na comunidade nos dias das pré-jornadas, isto é, de 26 a 32 de Julho. Caso se reúnam as 
condições necessárias, Pinhel irá acolher jovens nesta ocasião e prevê-se que as famílias pinhelenses 
possam acolher alguns jovens em suas casas. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

COVID: Protecção solidária 
O coronavírus ainda está presente na sociedade portuguesa, embora se tenha 
de aprender a conviver com ele e a situação pareça mais tranquila. No entanto, 
os especialistas alertam para os perigos de descuido e aconselham uma 
protecção solidária, isto é, que todos aqueles que têm sintomas que possam ser 
associados ao covid usem máscara e tomem precauções solidárias. Por isso se  

pede a quem tiver sintomas que possam ser covid o favor de usarem máscara nas celebrações 
comunitárias e sempre que outros estiverem em risco. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

CENTRO DE ESPIRITUALIDADE 
O Outeiro de São Miguel, na Guarda, tem a 
funcionar um Centro de Espiritualidade, com a 
finalidade de ajudar as pessoas, atendendo-as 
de confissão ou ouvindo-as, como explica o 
padre Manuel Igreja Dinis, responsável pela 
orientação do centro. Todos os dias há Eucaristia 
com a oração de Vésperas, às 17h e nos 
domingos Adoração ao Santíssimo Sacramento 
às 16h seguindo-se a Eucaristia Dominical. 
 

NOVO BISPO DE ANGRA 
D. Armando Esteves Domingues, actual bispo 
auxiliar do Porto, foi nomeado oficialmente 
como o novo titular da diocese de Angra, vaga há 
mais de um ano. 
 

FALECE D. DANIEL HENRIQUES 
Faleceu no passado dia 4 de novembro, devido a 
doença oncológica, D. Daniel Batalha Henriques, 
bispo auxiliar de Lisboa. Encontrava-se interna-
do em cuidados paliativos. 
 

PAPA VISITA TERRA NATAL 
O Papa vai visitar a 19 e 20 de novembro a cidade 
italiana de Asti, no norte da Itália, terra natal dos 
seus pais, que emigraram para a Argentina após 
a I Guerra Mundial, para participar na festa de 
aniversário dos 90 anos de uma prima.  
 
 

CARLOS MOEDAS E A JMJ 
O presidente da camara de Lisboa afirmou que a 
JMJ 2023 “é dos pontos mais importantes deste 
mandato da Câmara Municipal de Lisboa”, e 
contou que também que participou na JMJ em 
Paris, em 1997, e foi acolhido por um casal que 
lhe telefonou para acolher agora os cinco seus 
filhos durante a jornada. 
 

JMJ E FÁTIMA 
O reitor do Santuário de Fátima disse que os 
jovens que visitarem a Cova da Iria no contexto 
da JMJ vão ser acolhidos numa Aldeia Jovem e 
fazer a experiência de peregrinação. As propostas 
variam entre 5 e 12 quilómetros, e estão a ser 
preparadas propostas de reflexão e oração” para 
proporcionar a “vivência espiritual de Fátima”. 
 

ETAPA SINODAL CONTINENTAL 
O Documento de Trabalho da Etapa Continental 
do Sínodo (DEC), com o titulo “Alarga o espaço da 
tua tenda” (expressão do Livro de Isaías, capítulo 
54), e que servirá de “quadro de referência” para 
os trabalhos da segunda etapa do caminho 
sinodal lançado pelo Papa Francisco em 2021 e 
que vai decorrer até 2024, foi publicado no 
passado dia 17 de outubro. Está disponível no site 
da paróquia de Pinhel. 
 

EMBAIXADA TIMOR LESTE 
Depois de 20 anos de relações diplomáticas, o 
Vaticano abriu uma nova embaixada em Díli, 
capital de Timor-Leste, naquilo que a agência 
católica asiática UCA News descreveu como um 
esforço para fortalecer os laços com a pequena 
nação de maioria católica do Sudeste asiático. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ADVENTO E NOVO ANO LITÚRGICO 
No próximo dia 27 de novembro iniciamos o período de Advento e com ele iniciamos um novo 
ano litúrgico, o ano A, ano em que escutaremos sobretudo o evangelho de S. Mateus. Nesta 
data, iremos começar a usar o novo missal romano, tal como já foi anunciado. Para a assembleia 
participante, as mudanças não são significativas, mas iremos adaptar-nos a elas aos poucos. 
Na paróquia de Pinhel, a partir desta data, a igreja de S. Luís também vai passar a estar 
habitualmente aberta entre as 10h e as 19h30, sendo vedado o espaço do presbitério. 
 

Já tens o REZAR  
NO ADVENTO? 
 

Podes adquirir no Centro  
Pastoral da Paróquia ou  
à entrada da nossa Igreja  
e ao preço de 1,5 €. 
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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 

17 de novembro   | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

18 de novembro   | Sexta 
Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Bogalhal: 19h00 

19 de novembro   | Sábado 
Cristo Rei 

Eucaristia em Juízo (c/ romagem): 15h30 
Eucaristia em Vieiro (c/ romagem): 16h30 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 19h15 

20 de novembro  | Domingo 
Cristo Rei 

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

24 de novembro   | Quinta Eucaristia em Gamelas: 18h00 
Eucaristia em V. Madeira: 19h00 

25 de novembro   | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

26 de novembro   | Sábado 
I Advento 

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

27 de novembro   | Domingo 
I Advento 

Eucaristia dominical em Cidadelhe: 09h15 
Eucaristia dominical em Malta: 10h45 
Eucaristia dominical em Pinhel: 12h00 
Celebração dominical em Ervedosa: 09h15 
Celebração dominical em Azevo: 10h30 
Celebração dominical em V. Madeira: 10h30 
Celebração dominical em Pereiro: 10h30 

  

O que diz uma impressora para a outra? 
Essa folha é tua ou é impressão minha? 
 

Um peixe diz ao outro: O que faz o teu pai? 
E o outro responde: NADA. E o teu? 
- NADA também.hom 
 

A que horas acordam os catos? 
Às oito e picos.em? 
- 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. 


