
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Um chamamento que não sei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já lá vão muitos anos. Andava na escola primária quando escutei, 
pela primeira vez, que o Senhor chamava alguns a ser sacerdote. 
Soava-me a algo estranho. Como poderia saber o que era o 
sacerdócio! Recordo que ouvi, pela primeira vez, numa aula, um 
jovem seminarista que, por sinal, hoje é bispo, dizer que o Senhor 
podia chamar alguns de nós para padre. Continuo a lembrar que a 
palavra padre só me fazia lembrar o padre da minha paróquia. 
Aquele senhor de uma certa idade que celebrava as missas. Achei 
engraçada a ideia de poder ser chamado. E um dia achei que o 
Senhor me chamava mesmo. Era uma criança. O significado desse 
chamamento só uns anos mais tarde, depois de fazer muitas 
perguntas, me foi possível ir entendendo. Mas ainda hoje não sei 
porque o Senhor me chamou. O que viu em mim. O que vê em 
mim. Lembro alguns acontecimentos marcantes dessa época da 
minha meninice. Lembro quando o tal padre da minha paróquia 
me disse que eu bem podia ser padre. Lembro quando, um dia, 
corajosamente, me abeirei do altar e me deixei ficar ali, como se 
fosse esse o meu lugar. O lugar que o Senhor queria que eu 
ocupasse. Mas ainda hoje não sei porquê. Ainda hoje pergunto ao 
Senhor porquê. Porquê eu, de tantos outros meninos, a maioria 
muito melhores que eu. Se me perguntassem se eu gosto de ser 
padre, não sei bem se a resposta seria positiva. Há um misto e 
muitos paradoxos nas respostas que poderia dar. Só há uma coisa 
certa. Estou aqui. Como sou. E Ele está por aqui, por não sei bem 
donde. Vamos tratando-nos, cada vez mais, por tu. De vez em 
quando sinto que nos abraçamos. Outras vezes berramos um com 
o outro. Não me sinto digno do seu amor. Mas Ele teima em 
querer amar-me assim. Por isso, vou-me sentindo esse indigno 
amigo que é amado por Alguém que teima em me amar… assim. 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

     

Papa Francisco: 
“Há quase sessenta 
anos, o Concílio Vaticano 
II, falando sobre a 
construção do edifício da 
paz, declarou que «ela 
exige certamente que 
[os homens] dilatem o 
espírito mais além das 
fronteiras da própria 
nação, deponham o 
egoísmo nacional e a 
ambição de dominar 
sobre os outros países, e 
fomentem um grande 
respeito por toda a 
humanidade, que já 
avança tão 
laboriosamente para 
uma maior unidade» 
(Gaudium et spes, 82). 
No Bahrein, senti esta 
exigência e desejei que, 
no mundo inteiro, os 
responsáveis religiosos e 
civis saibam olhar além 
das próprias fronteiras, 
das suas comunidades, 
para cuidar de todo o 
conjunto. Somente 
assim podem ser 
enfrentados certos 
temas universais, por 
exemplo o 
esquecimento de Deus, 
a tragédia da fome, a 
tutela da criação, a paz. 
Juntos, pensa-se isto”.   
 
 

Audiência geral, 12.10.2022 
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 Catequese: os teus ‘cromos” do Advento 
O secretariado da catequese paroquial trouxe de volta a ‘CAT’Cromos’ 
numa versão diferente. Ao longo do período de Advento, e para preparar 
a grande festa do Natal, o secretariado propõe que as crianças da 
catequese construam uma estrela com os cromos que poderão receber 
em cada eucaristia dos quatro domingos de Advento e do dia de Natal. 
No início deste período litúrgico, as crianças receberam na catequese um 
opúsculo com a estrela por preencher, onde consta também uma oração  

por semana para poderem rezar diariamente e em família. E assim, no final destas cinco semanas, 
Pinhel será o berço de dezenas de estrelas a iluminar o presépio! 
 
 

Suprimem missas devido a preço da energia e falta de padres 
A  agência Reuters deu a conhecer uma notícia curiosa relacionada com a supressão de missas por 
causa do aumento dos preços da energia, juntamente com a diminuição do número de padres e fiéis, 
motivos que levaram a diocese católica de Roermond, no sul dos Países Baixos, a incentivar as suas 
cerca de 290 paróquias a reduzir a regularidade das missas.  
Durante o mês de agosto, o custo da energia na região, que depende maioritariamente do gás, 
disparou 90% devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, aumentando a inflação para 13% . “As 
finanças não podem ser um fator dominante, mas também não podemos ignorá-las”, afirmou o 
porta-voz diocesano, Matheu Bemelmans, citado pela Reuters. “Se só tens um pequeno grupo de 
pessoas a dar um euro cada, isso não é suficiente para cobrir a fatura do aquecimento”, explicou. 
Além disso, “por vezes é impossível arranjar um padre para celebrar missa em cada igreja todos os 
fins de semana”, continuou. Espera-se que a medida afete, para já, entre 10 a 15 igrejas. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

JMJ 2023: Pinhel vai lá estar!      inscrições junto do 
IDADE MINIMA: 14 anos até dia 01 de Agosto de 2023 
Nota: para os menores de 18 anos, é necessária declaração  
de autorização parental (será disponibilizada posteriormente) 
 

Pacote A1: Semana completa com alojamento e transporte Guarda-Lisboa e Lisboa-Guarda  
(transporte gratuito ou em valor simbólico) = 245€ 
Pacote A2: Semana completa, sem alojamento, com transporte Guarda-Lisboa e Lisboa-Guarda 
(transporte gratuito ou em valor simbólico) = 215€ 
Pacote B1: Fim-de-semana completo, com alojamento, sem transporte Guarda-Lisboa e Lisboa-
Guarda = 135€ 
Para ter 10% de desconto: pagar o valor total até dia 26 de dezembro de 2022 
Para ter 5% de desconto: pagar o valor total até 10 de março de 2023 
Sem descontos: de 10 de março a 30 de abril 

Data limite de inscrições via COD Guarda e COPinhel: 30 de abril 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

MANHÃ ESPIRITUAL 
No próximo dia 10 de dezembro, sábado, das 
09h30 às 13h, a paróquia vai proporcionar um 
tempo espiritual de encontro com Deus. Estão 
convidados a experimentar exercícios espirituais 
com base na Palavra de Deus. Os participantes 
devem trazer a Bíblia, papel, caneta. 
 

REUNIÃO DE CATEQUISTAS 
Os catequistas vão reunir sexta-feira, dia 2 de 
dezembro, pelas 21h, no centro pastoral. Para 
além de preparar uma celebração de Natal, o 
encontro terá um momento de especial oração. 
 

CONSELHO PRESBITERAL 
O Conselho presbiteral da diocese reuniu no 
passado dia 25 de novembro no Seminário da 
Guarda. Na ordem de trabalhos esteve, entre 
outros, a administração paroquial, as unidades 
pastorais, a escola teológica dos seminaristas. 
 

“10 MILHÕES DE ESTRELAS” 
Arrancou no dia 13 de novembro a 20ª 
campanha “10 Milhões de Estrelas – um Gesto 
pela Paz” lançada pela Cáritas Portuguesa, e que 
tem como objetivo sensibilizar a população para 
os valores da paz, associados à vivência do Natal. 
As pequenas “velas estrela” de cor branca ou 
vermelha podem ser adquiridas por €2,00 no 
centro pastoral de Pinhel ou no final da missa. 
 

BANCO ALIMENTAR  
O Banco Alimentar Contra a Fome promove, nos 
dias 26 e 27 deste mês, uma campanha de reco-
lha de alimentos nos supermercados, com o 
lema «Juntos, vamos alimentar a esperança». 
 

FORMAÇÃO SACERDOTAL 
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 
aprovou o documento que irá orientar a forma-
ção de padres a nível nacional. Entre as novida-
des, estão a uma maior presença de mulheres e 
leigos nessa mesma formação, a qual deverá 
passar a ser “muito mais aberta”. O documento, 
intitulado “O Dom da Vocação Presbiteral”, tem 
por base um documento da Santa Sé, que tem 
vindo a ser adaptado à realidade de cada país. 

FORMAÇÃO NOS SEMINÁRIOS 
A Arquidiocese de Braga acolheu um congresso 
internacional sobre a problemática dos seminá-
rios católicos, intitulado «Erguendo os olhos e 
vendo», entre os dias 16 e 19 de novembro, no 
Auditório Vita, naquela cidade. 
 

NOVO LIVRO DE TOLENTINO 
Com a chancela da Quetzal, o cardeal Tolentino 
Mendonça lançou um novo livro intitulado 
«Metamorfose Necessária. Reler São Paulo.» O 
livro é uma viagem pela história intelectual do 
cristianismo, um ensaio sobre São Paulo e o seu 
contributo para os tempos presentes. 
 

PRÉMIO RATZINGER 
O Papa Francisco vai entregar o Prémio Ratzinger 
2022, conhecido como o ‘Nobel da Teologia’, ao 
padre Michel Fédou, teólogo jesuíta, e ao 
professor Joseph Weiler, dia 1 de dezembro. 
 

PRÉMIO ÁRVORE DA VIDA 
O Prémio Árvore da Vida – Padre Manuel 
Antunes, com que o Secretariado Nacional da 
Pastoral da Cultura destaca anualmente a 
excelência de personalidades, percursos e obras 
que refletem o humanismo e a experiência cristã 
no mundo contemporâneo, foi atribuído, na 
edição de 2022, a Manuel Braga da Cruz. 
 

INSCRIÇÕES JMJ 
Mais de 200 mil jovens de todo o mundo inicia-
ram a inscrição na JMJ que vai decorrer em Lisboa 
de 1 a 6 de agosto de 2023, marcando encontro 
com o Papa. Os números foram divulgados pelo 
Comité Organizador Local (COL) na data em que 
se assinala um mês da inscrição de Francisco. 
 

CUBA SEM HÓSTIAS 
As Irmãs Carmelitas do Mosteiro de Santa Teresa 
e São José, em Havana, capital de Cuba, foram 
obrigadas a suspender a produção de hóstias 
devido à falta de farinha. “Não há mais hóstias à 
venda” anunciam as carmelitas, refere um 
comunicado da Fundação Ajuda à Igreja que 
Sofre (AIS) 
 

ASSEMBLEIA CONTINENTAL 
A cidade de Praga, República Checa, vai acolher, 
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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 

2 de dezembro   | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Malta: 19h00 

3 de dezembro   | Sábado 
II Advento 

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

4 de dezembro   | Domingo 
II Advento 

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

7 de dezembro    | Quarta 
Imaculada Conceição 

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

8 de dezembro    | Quinta 
Imaculada Conceição 

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

9 de dezembro    | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 
Eucaristia em Q. Bernardo: 19h00 

10 de dezembro  | Sábado 
III Advento 

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

11 de dezembro  | Domingo 
III Advento 

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

  

O que diz o livro de Matemática para o de História? 
“Não venhas com histórias, que já estou cheio de 
problemas” 
 

Por que os robôs nunca sentem medo? 
Porque têm nervos de aço.? 
- 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. 



 

 


