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APP DA 
CARIDADE
CAMINHADA ADVENTO E NATAL

E stá lançada a caminhada para 
o Tempo Litúrgico de Advento 
e Natal, cujo tema é “APP da 
Caridade”, e que arranca no 

próximo sábado e domingo, dia 28 
e 29 de Novembro. A pandemia que 
nos ocupa e tanto preocupa não pode 
nem deve impedir a graça deste tempo, 
mesmo que até possa vir obrigar a 
alterações de rotinas e tradições tão 
típicas desta época.
A inspiração é a virtude teologal da 
caridade, que é o núcleo fundamental 

do Plano Pastoral, assumindo também 
a linguagem de um dos desafios do 
mesmo Plano: intensificar o uso das 
novas tecnologias na acção eclesial.
Esta caminhada destina-se, desde 
logo, às celebrações comunitárias da 
Eucaristia, mas também à vivência em 
contexto familiar. Nela são apontados 
semanalmente conteúdos – história 
do dia, dicas, truques, jogos, pesquisas, 
sugestões e ainda um compromisso 
– para ajudar cada cristão e cada 
família a viver de forma mais intensa e 

autêntica este tempo forte no percurso 
do ano litúrgico.
Para ajudar a viver este tempo como 
caminho para o Natal, como vem 
sendo hábito entre nós, iremos 
disponibilizar as coroas de advento 
quer nas nossas igrejas, quer para as 
famílias que as quiserem. Poderão 
ser adquiridas, depois de benzidas, 
no sábado e domingo, dia 28 e 29. A 
acompanhar a coroa disponibilizamos 
o livro “Rezar no Advento”, das Edições 
Salesianas. 

CORAÇÃO 
SAMARITANO
ESTENDER 
A MÃO AO 
POBRE!

Se estiver
interessado em 

ser e ter um Coração 
Samaritano diga-nos. Se precisar ou 
souber de quem precise de alguma 
ajuda urgente ou se conhecer 
alguma situação difícil que necessite 
de auxílio, contacte-nos por aqui: 
253599316 – 927481781 – 927201816 – 
910273481 – 913049276 ou pelo email 
paroquiadefafe@gmail.com.

Esta quinta-feira decorre o segundo 
encontro deste ano do Grupo 

Bíblico de Fafe para iniciarmos agora 
o aprofundamento do Evangelho de S. 
Marcos, que nos acompanha no novo 
ano litúrgico. 
Queremos dizer que preferimos, nesta 
fase de descontrolo pandémico, que 
os encontros sejam online para todos 
os que tiverem essa possibilidade, 
ficando o encontro presencial, no 
Centro Pastoral de Santa Eulália, 
exclusivamente para quem não 
tiver meios ou modos de se ligar 
numa videochamada. Lembramos 
que para quem quiser acompanhar 
digitalmente basta enviar-nos um 
email para paroquiadefafe@gmail.
com que nós faremos chegar o link 
para o encontro. 

CRISMA DE 
ADULTOS

Iniciamos no ano passado, ao nível 
do nosso Arciprestado, um Grupo de 

Preparação de Adultos para o Crisma 
que arrancou com 25 participantes. A 
pandemia suspendeu esse caminho 
que agora iremos retomar para 
completar o que falta. Recomeçamos 
os encontros em vista à celebração 
do Crisma esta sexta-feira, dia 27, às 
21h30, mas optamos por fazê-lo em 
formato online.

“APP”  DA 
CARIDADE
No site da 
paróquia teremos 
uma página onde lançaremos 
semanalmente subsídios para 
a vivência da caminhada.

COROAS DE 
ADVENTO
Estarão 
disponíveis no 
fim de semana 
de 28 e 29 de 
Novembro, no fim das missas.

REZAR NO 
ADVENTO
Um subsídio para a 
oração diária pessoal e/ou em 
família. Podem ser adquiridos 
com as coroas do advento ou 
em separado.



Sábado
9h - Igreja Nova*
10h15 - Sagrado Coração de Jesus**

Domingo
8h - Igreja Matriz*
8h - Sagrado Coração de Jesus*
9h30 - Igreja Nova*
10h30 - Sagrado Coração Jesus*
11h30 - Igreja Nova**

* Requerem inscrição
** Exclusivas para a catequese

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS
28  E 29 DE NOVEMBRO

P apa vai entregar este domingo a 
uma delegação portuguesa, na 
Basílica de São Pedro, a Cruz da 

Jornada Mundial da Juventude (JMJ), 
cuja próxima edição internacional 
decorre em Lisboa (2023).
“Como anunciado pelo Santo Padre no 
último dia 5 de abril, durante a oração 
do ângelus, no próximo domingo, 22 
de novembro, solenidade de Cristo Rei 
e conclusão do ano litúrgico, no final 
da Santa Missa presidida pelo Papa 
Francisco na Basílica de São Pedro terá 
lugar a entrega da Cruz das Jornadas 
Mundiais da Juventude”, refere uma 
nota da sala de imprensa da Santa Sé.
A celebração de domingo tem 
transmissão online, nos canais do 
Vaticano.

A CRUZ DAS 
JORNADAS

A Cruz da JMJ foi entregue pelo 
Papa João Paulo II aos jovens em 

abril de 1984 e marcou o início de uma 
peregrinação da juventude de todo o 
mundo; em 2003, o mesmo pontífice 
confiou aos jovens uma cópia do Ícone 
de Nossa Senhora ‘Maria Salus Populi 
Romani’.

SINAIS DE 
ESPERANÇA NO 
MEIO DA PANDEMIA

O padre Filipe Diniz, diretor do 
Departamento Nacional da 

Pastoral Juvenil, antes de partir para 
o Vaticano para receber os símbolos 
da JMJ, disse à Agência ECCLESIA que 
nesta “realidade interpeladora” da 
pandemia, a Cruz e o ícone mariano 
podem ajudar a “encontrar respostas”.
“Na pandemia há uma dimensão da 
fé que nos pode robustecer, olhando 
para os símbolos podem encontrar-
se respostas; dois símbolos desta 
preparação e motivação para o país 
que acolhe, e a diocese que acolhe, é 
importante sentir este pulsar e desafio”, 
referiu
O diretor do Departamento Nacional 
da Pastoral Juvenil aponta a pandemia 
como uma “realidade interpeladora” 
que pode ser desafiante a que os jovens 
possam refletir e interpelar a própria 
Igreja, “querendo inovar”.
“Há a necessidade de receber estes dois 
símbolos, como jovens portugueses, 
e é um desafio para o COL (Comité 
organizador local) para viver esta 
jornada de forma mais intensa”, 
precisou.
O padre Filipe Diniz destaca ainda o 
significado da Cruz peregrina, com 
3,8m de altura, construída a propósito 
do Ano Santo, em 1983, e do ícone de 
Nossa Senhora, que retrata a Virgem 
Maria com o Menino nos braços.
“A Cruz é uma peça em madeira que 
passa e que une, olhar para aquela 
Cruz, muitos querem tocar e confiar a 
vida, o ícone é ver a imagem da mãe, 
com o filho ao colo, e para nós é o nosso 
suporte, que nos acolhe e acolhe os 
nossos pedidos”, refere.
A “simplicidade” dos dois símbolos é 
ainda destacada pelo entrevistado que 

defende que os “jovens são críticos, na 
perspetiva construtiva, que gostam 
das coisas claras” e considera ainda que 
“muitas dúvidas de fé vêm de situações 
que nem sempre estão claras.
Em tempo de pandemia a “segurança 
e confiança” são atitudes necessárias e 
a passagem dos símbolos da JMJ, este 
domingo no Vaticano, será um reforço 
na missão de preparação. 
“A forma simples em que os jovens 
do Panamá confiam esta passagem 
de testemunho dos símbolos, e o 
compromisso chegará a Portugal, 
depois vamos começar a preparar o 
itinerário que, para já não vai acontecer 
devido à pandemia, mas vamos 
preparar e viver”, explica.

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

PAPA ENTREGA  
CRUZ DAS  
JORNADAS MUNDIAIS
FRANCISCO PRESIDE A PASSAGEM SIMBÓLICA 
DO PANAMÁ PARA LISBOA NESTE DOMINGO DE 
CRISTO REI

Amar sem fronteiras” é o título 
do “Hi-God – um dia com Deus” 
deste ano. A iniciativa não se 

deixou atrapalhar pela pandemia e 
mantém-se, mesmo que online. O 
“Hi-God” de 2020 acontece no dia 28 
de Novembro de 2020, das 15h00 às 
17h00, através das redes sociais.
Com a mais recente encíclica do Papa 
Francisco – “Fratelli Tutti” – como 
pano de fundo, o programa conta 
com uma mensagem inicial de D. 
Jorge Ortiga. De seguida, haverá um  
debate com dois convidados: Carlos 
Palma Lema, do projecto “Living peace 

international”, e o padre Paulo Duarte 
SJ, autor do livro “Deus como tu”, irão 
partilhar as suas visões sobre a nova 
encíclica. As questões para o debate 
serão realizadas previamente pelos 
participantes.
Haverá ainda um jogo / quizz online, 
para que todos possam saber um 
pouco mais sobre a encíclica de uma 
forma mais interactiva e, no final, um 
momento de partilha e oração.
O Hi-God normalmente é direccionado 
aos mais jovens, mas neste momento 
está aberto a todos e não haverá 
inscrições prévias.

HI-GOD 
UM DIA COM DEUS

P revendo que as 
limitações impostas pelo 
Estado de Emergência, 

anunciadas pelo Governo, 
nomeadamente as que se 
referem à interdição da 
circulação na via pública, nos 
sábados e domingos, dias 14 e 
15 e 21 e 22, entre as 13h e as 05h, 
se vão manter nas próximas 
duas semanas alteramos os 
horários das nossas Eucaristias 
comunitárias, que, como bem 
sabemos, entre nós requerem 
uma inscrição prévia feita nos 
moldes habituais. Em relação 
às intenções mandadas 
celebrar: as de Sábado às 18h 
(Matriz) e às 19h (Ig. Nova) 
serão celebradas na Missa das 
9h, de sábado, na Igreja Nova 
e as pedidas para as 19h de 
Domingo serão celebradas na 
Missa das 8h no SCJ.

ALTERAÇÃO

HORÁRIOS DAS  
EUCARISTIAS

JMJ
1986 - Roma

1987 - Buenos Aires, 
1989 -  Santiago de Compostela

1991 - Czestochowa 
1993 - Denver
1995 - Manila

1997 - Paris
2000 - Roma 

2002 - Toronto
2005 - Colónia
2008 - Sidney 
2011 - Madrid

2013 - Rio de Janeiro 
2016 - Cracóvia 
2019 - Panamá

2023 - Lisboa



LEITURA I  
Ezequiels 34, 11-12.15-17

Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu 
próprio irei em busca das minhas 
ovelhas e hei-de encontrá-las. Como 
o pastor vigia o seu rebanho, quando 
estiver no meio das ovelhas que 
andavam tresmalhadas, assim Eu 
guardarei as minhas ovelhas, para 
as tirar de todos os sítios em que se 
desgarraram num dia de nevoeiro e 
de trevas. Eu apascentarei as minhas 
ovelhas, Eu as levarei a repousar, diz 
o Senhor Deus. Hei-de procurar a 
que anda perdida e reconduzir a que 
anda tresmalhada. Tratarei a que 
estiver ferida, darei vigor à que andar 
enfraquecida e velarei pela gorda e 
vigorosa. Hei-de apascentá-las com 
justiça. Quanto a vós, meu rebanho, 
assim fala o Senhor Deus: Hei-de fazer 
justiça entre ovelhas e ovelhas, entre 
carneiros e cabritos».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 22 (23)

O Senhor é meu pastor: nada me 
faltará.        

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes 
prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma.          
Ele me guia por sendas direitas, 
por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales 
tenebrosos 
não temerei nenhum mal, porque Vós 
estais comigo.           
Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 
e o meu cálice transborda.  
A bondade e a graça hão-de acompanhar-
me, 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre.

LEITURA II 
Coríntios 15, 20-26.28

Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos, 
como primícias dos que morreram. 
Uma vez que a morte veio por um 
homem, também por um homem veio 
a ressurreição dos mortos; porque, 
do mesmo modo que em Adão todos 
morreram, assim também em Cristo 
serão todos restituídos à vida. Cada 
qual, porém, na sua ordem: primeiro, 
Cristo, como primícias; a seguir, os que 
pertencem a Cristo, por ocasião da sua 
vinda. Depois será o fim, quando Cristo 
entregar o reino a Deus seu Pai, depois 
de ter aniquilado toda a soberania, 
autoridade e poder. É necessário que 
Ele reine, até que tenha posto todos 
os inimigos debaixo dos seus pés. E 
o último inimigo a ser aniquilado é 
a morte. Quando todas as coisas Lhe 
forem submetidas, então também o 
próprio Filho Se há-de submeter Àquele 
que Lhe submeteu todas as coisas, para 
que Deus seja tudo em todos.

EVANGELHO 
Mateus 25, 31-46

Naquele tempo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Quando o Filho 
do homem vier na sua glória com 
todos os seus Anjos, sentar-Se-á no 
seu trono glorioso. Todas as nações 
se reunirão na sua presença e Ele 
separará uns dos outros, como o 
pastor separa as ovelhas dos cabritos; 
e colocará as ovelhas à sua direita 
e os cabritos à sua esquerda. Então 
o Rei dirá aos que estiverem à sua 
direita: ‘Vinde, benditos de meu Pai; 
recebei como herança o reino que vos 
está preparado desde a criação do 
mundo. Porque tive fome e destes-Me 
de comer; tive sede e destes-Me de 
beber; era peregrino e Me recolhestes; 
não tinha roupa e Me vestistes; estive 
doente e viestes visitar-Me; estava na 
prisão e fostes ver-Me’. Então os justos 
Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que Te 
vimos com fome e Te demos de comer, 
ou com sede e Te demos de beber? 

Quando é que Te vimos peregrino 
e Te recolhemos, ou sem roupa e Te 
vestimos? Quando é que Te vimos 
doente ou na prisão e Te fomos ver?’. E 
o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos 
digo: Quantas vezes o fizestes a um 
dos meus irmãos mais pequeninos, 
a Mim o fizestes’. Dirá então aos que 
estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-
vos de Mim, malditos, para o fogo 
eterno, preparado para o Diabo e os 
seus anjos. Porque tive fome e não Me 
destes de comer; tive sede e não Me 
destes de beber; era peregrino e não 
Me recolhestes; estava sem roupa e 
não Me vestistes; estive doente e na 
prisão e não Me fostes visitar’. Então 
também eles Lhe hão-de perguntar: 
‘Senhor, quando é que Te vimos 
com fome ou com sede, peregrino 
ou sem roupa, doente ou na prisão, 
e não Te prestámos assistência?’. E 
Ele lhes responderá: ‘Em verdade 
vos digo: Quantas vezes o deixastes 
de fazer a um dos meus irmãos 
mais pequeninos, também a Mim o 
deixastes de fazer’. Estes irão para o 
suplício eterno e os justos para a vida 
eterna».

A solenidade de Jesus Cristo, Rei do 
Universo coloca um ponto final no ano 
litúrgico que percorre a vida, morte 
e ressurreição do Senhor. Para nós, 
cristãos, o fim dos tempos já teve o seu 
início em Jesus Cristo, que nos há de 
conduzir até à plenitude.

“Vinde, benditos de meu Pai”

Estamos no último domingo do 
ano litúrgico, acompanhados 
pelo evangelista Mateus, do qual 
recebemos esta parábola conhecida 
como ‘juízo final’. Estes últimos 
versículos do vigésimo quinto capítulo 
falam de Jesus Cristo como ‘Filho do 

homem’ rei e glorioso que, no final 
dos tempos, examina a vida de cada 
pessoa, segundo a prática das obras de 
misericórdia.

A proposta deste texto na solenidade 
de Jesus Cristo, Rei do Universo, 
mostra que a primazia ou realeza 
não se exerce na lógica do poder, mas 
do amor. O Senhor, que conhece a 
situação pessoal de cada um de nós, 
acompanha-nos no caminho até à 
nossa autêntica casa, a casa do Pai, na 
qual receberemos o dom da vida em 
plenitude. 

Este último ‘episódio’ aponta a 
reflexão sobre a morte, o final do 
nosso caminho terreno, com o que 
fazemos no nosso dia a dia, à luz 
dos critérios apresentados por Jesus 
Cristo para tomar parte no seu reino 
glorioso. Aos que nos esforçamos na 
prática da caridade há de nos ser dito 
com alegria: “Vinde, benditos de meu 
Pai”.

O juízo é descrito de modo muito 
gráfica e popular: mais do que a 
adesão da fé proclamada pelos 
lábios, Jesus Cristo propõe a acção da 
caridade concreta em favor dos mais 
necessitados. Assim ilustra a coerência 
que vincula o amor a Deus com o 
amor aos irmãos.

O Senhor está presente nos mais 
descartados da sociedade. As obras 
de misericórdia são uma proposta 
sublime, que nos identifica com Jesus 
Cristo, no serviço e amor aos ‘mais 
pequeninos’. A vivência das obras de 
misericórdia provoca uma pergunta 
essencial: Qual é o ‘lugar’ que tenho 
no meu coração para os ‘irmãos mais 
pequeninos’? Como é que o pratico no 
dia a dia?

Os nossos ‘talentos’ são, de facto, a 
atenção aos mais necessitados, a 
prática do amor solidário aos ‘mais 
pequeninos’ da sociedade. A morte 
também nos une na avaliação da 
nossa vida, agora e sempre, com este 
critério válido para todos, pois, não só 
é muito humano, como totalmente 
evangélico: as boas obras do amor 
aos irmãos. Amar é (sempre) o mais 
importante!

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO,
REI DO 
UNIVERSO  
SOLENIDADE | ANO A



E U C A R I S T I A S
23 Novembro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Emília Sousa Gonçalves
Pelas Almas do Purgatório

19h - Igreja Nova
Albertino Gonçalves Cardoso
Maria Isabel Ferreira Silva e Castro
Maria Augusta Rodrigues e marido
Maria Alves Lopes

24 Novembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Armindo Gonçalves
Maria Fernanda da Cunha e José Michael da Cunha.
Pelas Almas do Purgatório

19h - Igreja Nova
Almerinda Freitas Ribeiro Coimbra, marido, filhos e familiares
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Elvira Marques dos Reis
Rosinda Marinho

25 Novembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Arnaldo Ribeiro Coimbra Antunes e família
Eduardo Leite, esposa, filhos e nora
18h - Capela de São Pedro de Pardelhas

19h - Igreja Nova
António Mendes Leite de Castro e esposa
António Óscar Antunes Pereira Costa e pais
Fernando Monteiro Castro
Manuel Tinoco Osório
Maria Albina Costa Barros (7º dia)
Maria Amélia Carvalho Silva
Padre Manuel Fernandes
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros
José Costa (3.º a. f.)

26 Novembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Filomena Batista Barroso
Maria Laura Coimbra Antunes e família
Jaime da Silva (2.º a. f.)

19h - Igreja Nova
Arnaldo Gonçalves (7º dia)
Arminda Costa (a.n.)
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Joaquim de Carvalho e pais (Caçarilhe)

27 Novembro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Armando Supico e família

19h - Igreja Nova
Albertina Guimarães Mota e Família
Elvira Rodrigues Novais e pais
Manuel António dos Reis e Esposa
Ramiro Marinho (21.º a. f.)

28 Novembro | SÁBADO
9h - Igreja Nova
Júlia Marques Lameiras e marido, José Francisco Salgueiro
Teotónio Augusto Plácido da Silva e Castro
António da Silva, pais e sogros
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira
Augusto Silva Ferreira
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Joaquim da Silva Magalhães
Francisco Rocha e família
Engenheiro António Melão Rocha Barros
Manuel da Costa (a.) e esposa Maria Eufémia Rodrigues
10h15 - Sagrado Coração de Jesus
Ramiro Marinho (21.º a. f.)

29 Novembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo
8h - Sagrado Coração de Jesus
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Rui António Oliveira Silva e Maria Antónia Oliveira e Avelino Carvalho Silva
Rui António Oliveira Silva, Joaquim Teixeira e Maria Celeste
9h30 - Igreja Nova
João Ribeiro Coimbra Antunes e família
Francisco Carvalho (19.º a. f.), Carolina Augusta Castro (20.º a. f.) e Florinda da 

Costa (23.º a. f.)
10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Elvira Rodrigues Novais e pais
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
Eduardo Lemos e família
Henrique Fernando Ribeiro Rocha
João Manuel Sousa Alves e Maria de Fátima Alves Batista

11h30 - Igreja Nova
Justiniano João Alves, esposa Maria e neta Sofia
António Marinho e Maria de Moura
Maria da Conceição Ferreira
Paulo Sérgio Martins Cravalho

JAIME JORGE RODRIGUES
Um nome singelo para um homem dotado 
de tanta grandiosidade. Na sua efémera vida 
caminhou pelas solenes ruas de Fafe, esboçou 
sorrisos calorosos, exteriorizou a sua genuína 
bondade e foi incapaz de deixar indiferentes todos 
aqueles que o conheciam. Dedicou grande parte 
do seu tempo a laborar naquela que sempre será a 
sua casa: a tipografia grafimontelongo. Contava inúmeras 
histórias com o seu rosto esculpido pelas marcas da inexorável passagem do 
tempo e contagiava-me com a sua risada calorenta. Nunca deixará de ser um 
homem incrível cujo legado perdurará na memória de cada um de nós. Cada 
vez que nos lembrarmos do mais singelo gesto dele estaremos a vislumbrar 
novamente aquele homem que emanava sapiência e paz.
Sinto-me grata por ter não só ter tido o privilégio de crescer com ele como 
também de num terno tom lhe ter podido chamar de avô.   Será a ele que 
dedicarei as minhas conquistas futuramente e será por ele que manterei a 
cabeça erguida mesmo quando no meu âmago desesperar. 
A lembrança deste homem nunca desvanecerá, porque quem com brandura 
e amor marcou alguém permanecerá eternamente vivo dentro de um coração 
pulsante. 
Até um dia meu avô.


