
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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Deus resolve-nos a vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoje não quero dar nome à pessoa que, em 
conversa, me disse que não entendia como Deus 
não nos resolvia os problemas que tínhamos e 
permitia que houvesse tanto sofrimento, mesmo de 
pessoas inocentes. Não quero dar-lhe nome, para 
que cada um possa ali colocar o seu. Porque sei que 
na nossa vida estas dúvidas aparecem apanhando-
nos desprevenidos. A essas pessoas sem nome para 
dizer, eu hoje quero dizer o seguinte: 
Deus resolve-nos a vida. Não no-la resolve por fora, 
por acções exteriores. Tudo o que é de Deus 
acontece no interior, mesmo as coisas exteriores. 
Por isso Ele não resolve as catástrofes. Dá-nos o 
entendimento e a oportunidade de as resolver. Não 
nos resolve a doença, mas dá-nos a capacidade de a 
viver. Não nos resolve as relações, mas indica-nos 
como lidar com elas. Não nos resolve o sofrimento 
ou a dor, mas inspira-nos o seu sentido. Deixa-nos 
morrer, mas até isso Ele ressuscita para a 
intimidade do seu ser.  
Deus afinal resolve-nos toda a nossa vida, mas 
interiormente. Basta tão só que O deixemos habitar 
em nós. Lá dentro Ele dará sentido a todo o nosso 
exterior. 
 
 

Jorge Castela, Pároco 
 

 

     

Papa Francisco: 
“O que é a consolação 
espiritual? É uma experiência 
de alegria interior, que 
permite ver a presença de 
Deus em tudo; ela revigora a 
fé e a esperança, assim como 
a capacidade de fazer o bem. 
A pessoa que vive a 
consolação não se rende 
diante das dificuldades, pois 
experimenta uma paz mais 
forte do que a provação. 
Portanto, trata-se de um 
grande dom para a vida 
espiritual e para a vida no seu 
conjunto. E viver esta alegria 
interior. A consolação é um 
movimento íntimo, que toca o 
fundo de nós próprios. Não é 
vistosa, mas suave, delicada, 
como uma gota de água sobre 
uma esponja (cf. Santo Inácio 
de Loyola, Exercícios 
espirituais, 335): a pessoa 
sente-se abraçada pela 
presença de Deus, de uma 
maneira sempre respeitosa da 
própria liberdade. Nunca é 
algo desafinado, que procura 
forçar a nossa vontade, mas 
também não é uma euforia 
passageira: pelo contrário, 
como vimos, até a dor - por 
exemplo, por causa dos 
próprios pecados - pode 
tornar-se motivo de 
consolação.” 
 
 

Audiência geral, 12.10.2022 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Informações e notícias        Página 3 

 332 portugueses em voluntariado missionário 
A Rede de Voluntariado Missionário, coordenada pela FEC (Fundação Fé 
e Cooperação), divulgou os dados estatísticos globais do ano de 2022, que  
indicam que 332 Portugueses se dedicam a ações de voluntariado missio-
nário, sendo 116 jovens e adultos a trabalhar em projetos de voluntariado 
missionario em países em desenvolvimento e 216 desenvolvem ativida-
des de voluntariado/missão em Portugal. A maior parte dos voluntários  

são estudantes, recém-licenciados ou pessoas empregadas que dedicam o seu tempo de férias para 
se integrar no desenvolvimento de projetos de voluntariado internacional (75%). As principais áreas 
de intervenção durante a sua presença em projetos de voluntariado missionário são variadas: 
agricultura, animação sociocultural, construção de infraestruturas, educação e formação, pastoral, 
saúde, dinamização comunitária, entre outras necessidades sentidas no decorrer dos projetos. 
 

Ordenação de um novo Diácono na Sé da Guarda 
A Diocese da Guarda tem mais um diácono em ordem à Ordenação Sacerdotal. Natural da Paróquia 
de Aldeia de S. Francisco, no concelho da Covilhã, o João Pedro. A partir do movimento dos Convívios 
Fraternos, fez o seu percurso vocacional no Pré-Seminário, frequentou o Seminário da Guarda e, 
depois de terminado o Sexénio de estudos, estagiou com o Padre Gilberto Joaquim Roque Antunes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

JMJ 2023: aceitas ser família de acolhimento? 
Na semana de 26 a 31 de julho de 2023, milhares de jovens chegarão ao nosso  
país para serem acolhidos nas várias dioceses e conhecerem melhor a região,  
cultura, igreja local e as suas especificidades. 
 

O que é ser Família de Acolhimento? 
Ser Família de Acolhimento é uma das formas de participar e viver a JMJ a partir de casa, recebendo 
os jovens e sendo também convidados a participar nas diferentes atividades que o COP (Comité 
Organizador Paroquial de Pinhel) irá organizar nessa semana, em colaboração dom o COD (Comité 
Organizador Diocesano). Estas devem receber e alojar os jovens peregrinos numa experiência de 
partilha e crescimento cultural e espiritual. É, sem dúvida, uma experiência rara e muito 
gratificante, que se revela normalmente como uma das melhores recordações de vida, tanto para 
quem acolhe como para quem é acolhido. 
 

O que é necessário? 
● Garantir dormida e local para higiene diária, para no mínimo dois jovens 
● Garantir pequenos-almoços e eventualmente alguns jantares 
● Facilitar o transporte de e para os pontos de encontro diários 
● Comunicar e dialogar com os jovens, mesmo que não se domine a língua de origem 

 
Em caso de necessidade, contacta-nos: coppinhel@gmail.com / 963461002   924024341 

 

inscrições junto do 

O COPinhel conta com a tua família! 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
    

 

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 

NATAL DA CATEQUESE 
No próximo dia 17 de dezembro, sábado, a 
Catequese Paroquial vai animar festivamente a 
eucaristia das 18h para assinalar o Natal. 
 

NATAL NOS LARES 
O pároco de Pinhel irá celebrar Eucaristia de 
Natal com os utentes das diversas instituições da 
comunidade. No dia 16 será no lar de Santo 
António, em Pinhel, pelas 15h; no dia 21 no lar do 
Azevo, pelas 11h; e no dia 23 na Unidade de 
Cuidados Continuados, pelas 14h. 
 

SUFRAGIO PELOS PADRES 
No passado dia 5 de dezembro, os padres e os 
diáconos do arciprestado juntaram-se na igreja 
de S. Luís, pelas 10h30, com adoração ao Santís-
simo seguida de Eucaristia, para rezar e sugrafar 
os padres que serviram o arciprestado e falece-
ram nos últimos anos.  
 

MISSÃO JOVEM PLAY NATAL 
O Departamento da Pastoral Juvenil organiza um 
Campo de Férias ‘Missão Play Natal’22’ que se 
realizará entre os dias 19 (início segunda-feira, a 
partir das 15h) e 22 de Dezembro na paróquia do 
Soito, arciprestado de Almeida-Sabugal. Neste 
período, os jovens, com idades entre os 15 e 30 
anos partilharão momentos de convívio, oração 
e voluntariado com a comunidade local. As inscri-
ções decorrem até ao dia 15 de Dezembro a 20€.  
 

CRISMA DE ADULTOS 
Os adultos que tencionem crismar-se, deverão, 
quanto antes, realizar uma inscrição no centro 
pastoral de Pinhel, porque, caso hajam inscritos, 
em breve se iniciará a formação específica. 
 

CÚRIA DIOCESANA 
O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, no dia 30 
de nobvembro, nomeou novos membros para a 
Cúria Diocesana da Guarda: Moderador o Vigário 
Geral, Padre Manuel Alberto Pereira de Matos; 
Chanceler o Padre Carlos Alberto Correia Lages; e 
Ecónoma a Drª Teresa Lopes Jacinto Rodrigues. O 
Conselho Diocesano dos Assuntos Económicos 
está também em remodelação. 

PEÇAS DE EXPOSIÇÃO ENTREGUES 
As peças de arte que foram cedidas tempora-
riamente para duas exposições da diocese já 
foram devolvidas. Como informámos na ocasião, 
trata-se de um alfinete da paróquia de Pinhel, um 
fio de V. Madeira, uns brincos de Ervedosa e uma 
imagem de Cristo do Bogalhal. 
 

100 PRESÉPIOS 
A praça de S. Pedro já tem árvore de Natal, com 
cerca de 26 metro de altura, e um presépio  que 
veio de Sutrio, província de Udine, sendo inteira-
mente feito de madeira. Também vai acolher, de 
08 de dezembro a 08 de janeiro, a exposição 
internacional «100 presépios no Vaticano». 
 

DICASTÉRIO PARA O CLERO 
O Papa Francisco nomeou o padre Fernando 
Domingues, superior provincial dos Missionários 
Combonianos em Portugal, como consultor do 
Dicastério para o Clero. Este dicastério é articula-
do: Clero, Seminários, Administrativa, Dispensas. 
 

CIBERATAQUE 
O portal do Vaticano na Internet e o site Vatican 
News foram, no passado dia 30 de novembro, 
alvo de um ciberataque que os tornou inacessí-
veis por várias horas. As atenções viraram-se para 
a Rússia, por associação a factos recentes. 
 

FALECIMENTO 
O Padre Joaquim António Morais Martins, do 
presbitério da diocese, faleceu aos 50 anos no 
passado 1 de Dezembro, vítima de doença pro-
longada. Nasceu a 7 de Setembro de 1972 e foi 
ordenado sacerdote a 8 de Dezembro de 1999. 
Como pároco esteve grande parte do tempo na 
zona de Penamacor. Em 2021, a pedido da CEP foi 
nomeado Assistente Nacional da LOC e JOC. 
 

FALECIMENTO 
O padre Bernardo Terreiro do Nascimento, fale-
ceu aos 101 anos de idade. Natural de Almeida 
foi ordenado sacerdote no dia 7 de Setembro 
de 1947. Na sua longa vida também exerceu o 
sacerdócio através da música. 
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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 

15 de dezembro   | Quinta 
Eucaristia em Q. Nova: 18h00 
Eucaristia em Mangide: 19h00 

16 de dezembro   | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

17 de dezembro   | Sábado 
IV Advento 

Eucaristia vespertina em V. Madeira: 16h45 
Eucaristia vespertina em Pinhel: 18h00 
Eucaristia vespertina em Pereiro: 18h00 

18 de dezembro   | Domingo 
IV Advento 

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

22 de dezembro    | Quinta Eucaristia em Gamelas: 19h00 
23 de dezembro    | Sexta Eucaristia em Pinhel: 18h00 

24 de dezembro  | Sábado 
Natal 

Missa do galo em Malta: 17h00 
Missa do galo em Pinhel: 23h00 

25 de dezembro  | Domingo 
Natal 

Eucaristia solene em Ervedosa: 09h15 
Eucaristia solene em Azevo: 10h30 
Eucaristia solene em Pinhel: 12h00 
Eucaristia solene em Pereiro 16h30 
Celebração solene em Cidadelhe: 09h15 
Celebração solene em Bogalhal: 10h30 
Celebração solene em V. Madeira: 12h00 

  

Qual o animal que anda com uma pata? 
Ora, o pato. 
 

Perguntaram ao Luís – “Quanto vale um 
amigo?” 
Ele respondeu – “Não vale nada. Nunca 
consegui vender nenhum! 
 

Como se chama o rei dos queijos? 
Reiqueijão! 
 
- Cego? Agora vê. 
O homem começou a ver. 
Outro homem chorava... 
Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou coxo – respondeu. 
Disse Jesus:  

às vezes o vazio vem de dentro 
 
- Cego? Agora vê. 
O homem começou a ver. 
Outro homem chorava... 
Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou coxo – respondeu. 
Disse Jesus:  
- Se és coxo anda – disse Jesus.  
E o homem andou. 
Outro homem chorava... 
Jesus perguntou: 
- Porque choras, bom homem? 
- Sou português. 


