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RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
Continuamos a pedir a renovação da inscrição 
na catequese para o ano de 2020-2021. Esta 
renovação ajuda-nos a programar melhor 
o próximo ano, que está ainda envolto em 
incerteza.
Este processo é simples e pode ser feito no 
site da paróquia: www.paroquiadefafe.com

INSCRIÇÕES 1º ANO
Já é possivel fazer a inscrição para o primeiro 
ano. Os pais e encarregados de educação  
devem aceder ao site da paróquia ou 
usando o link que aqui deixamos e 
preencher todas as informações pedidas.  
www.paroquiadefafe.com

‘FORÇADOS, 
COMO JESUS CRISTO 

A FUGIR’
Mensagem para o dia Mundial dos Migrantes

O 106.º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, 
que será no próximo dia 27 de setembro, tem 
como tema ‘Forçados, como Jesus Cristo, a 
fugir. Acolher, proteger, promover e integrar os 
deslocados internos’.
Francisco destaca na sua mensagem para a 
celebração que aqueles que fogem da sua 
terra, sem abandonar o próprio país, vivem, 
muitas vezes, um drama “invisível” que a crise 
mundial causada pela pandemia de Covid-19 
“exacerbou”.
A Obra Católica Portuguesa de Migrações 
(OCPM) , inspirada pela mensagem pontifícia 

para este ano, propõe uma dinamização 
em torno da conjugação de verbos, que se 
constituem em seis subtemas: “Conhecer 
para compreender; aproximar-se para servir; 
ouvir para se reconciliar; compartilhar e assim 
crescer; envolver para promover;  colaborar 
para construir”.
A Secção ‘Migrantes e Refugiados’ do 
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral (Santa Sé) é responsável pela 
preparação desta celebração, antecedida por 
uma campanha de comunicação, atualmente 
em curso.

Foi criada uma página na internet - ocpm@
ecclesia.pt - que pretende fazer uma boa 
preparação deste dia mundial que nos dias 
de hoje, pela voz do Sumo Pontífice, é tema 
central.
Foi lançado um desafio aos “colaboradores e 
agentes pastorais ao serviço da Igreja” mas 
também a organismos da sociedade civil. 
“Queremos conhecer o percurso migratório, 
tomar a iniciativa de contar a sua história de 
vida e fazer-nos chegar todas as iniciativas, 
seja em formato vídeo, seja por escrito, seja 
gravando um áudio ou até quem tem jeito para 
o desenho que faça uma banda desenhada”, 
explica Eugénia Quaresma, diretora da OCPM.
Nos passados dias 12 e 13 de Agosto, D. José 
Traquina presidiu à Peregrinação Aniversária de 
Agosto no Santuário de Fátima. O Presidente 
da Comissão Episcopal da Pastoral Social e 
da Mobilidade Humana na homilia da Missa, 
em comentário ao texto das bodas de canã 
referiu que “migrantes explorados, pobres, 
refugiados e deslocados: todos têm direito à 
festa nupcial”.

PATRIMÓNIO PAROQUIAL
Leia na página dois um importante artigo sobre 
o património imóvel da nossa paróquia.

https://www.paroquiadefafe.com/post/renova%C3%A7%C3%A3o-da-inscri%C3%A7%C3%A3o-na-catequese


HORÁRIOS DE VERÃO  
EM PANDEMIA

Com a chegada do Verão, e como já é habitual, 
iremos ajustar os nossos horários e as nossas 
celebrações eucarísticas durante os meses de 
Julho, Agosto e Setembro. 

PATRIMÓNIO PAROQUIAL

PASSEAR COM DEUS

Enquanto Paróquia de Santa Eulália de Fafe 
estamos dotados de um conjunto significativo 
de espaços de culto espalhados pela geografia 
paroquial. A somar a isto, há outros espaços 
destinados à ação pastoral, catequética e de 
evangelização que são imprescindíveis para a 
prossecução da nossa missão pastoral. 
Todos os espaços nos merecem o zelo e a 
atenção dentro das possibilidades. Alguns 
deles, por motivos vários, também nos merecem 
preocupação, dadas as suas condições de 
deterioração, como a Residência Paroquial, 
que está desabitada desde Novembro de 
2012, em virtude das más 
condições de habitabilidade 
que o passar do tempo 
propiciou. 
Numa Paróquia com o 
património mobiliário de 
que dispomos é essencial 
a sua manutenção.  Isto 
representa uma carga 
financeira acrescida, uma 
vez que, vários deles, 
estão necessitados de 
intervenções várias, umas 
mais leves, outras nem tanto. Mas não é 
possível fazer tudo ao mesmo tempo e a 
priorização e definição de urgências requer 
vigilância permanente e a ponderação de 
decisões. 
Depois de, nos últimos anos, ter havido obras 
consideráveis na Igreja Matriz e na Igreja 
Nova de S. José, o desejo de restaurar a 
Casa Paroquial é conhecido e está, mais do 
que nunca, no coração da generalidade dos 
paroquianos. Mas esta obra essencial não 
pode ser feita de qualquer maneira, nem sem 
o necessário discernimento e ponderação. E é 
isso que estamos a fazer.

Olhando para o conjunto dos nossos espaços, 
com a conclusão do processo da permuta 
com a Autarquia, referente ao estacionamento 
junto à Igreja Matriz e à antiga escola, que nos 
permitiu criar o Centro Pastoral Santa Eulália, 
a chamada “Casa Sacerdotal”, na Rua António 
Cândido, e salas de catequese, ficaram 
sem uma utilização regular. Assim sendo, 
encetamos todas as diligências, e consultadas 
as devidas instâncias, tomamos a decisão de 
alienar aquele edifício, pelo que o colocamos 
à venda. Não o fazemos de ânimo leve, mas 
devidamente sustentados e conscientes 
de que a alienação daquele edifício nos 

trará mais capacitação para o 
processo referente à Residência 
Paroquial. 
Este empreendimento que 
estabelecemos como prioritário, 
além de restaurar a casa de 
habitação que a Paróquia 
adquiriu em 1995, precisará 
de incluir a criação de algum 
espaço de apoio à ação 
pastoral, uma vez que a Igreja 
Nova de S. José é a única que 

não dispõe dele. Por isso, além da Residência 
dos Párocos, que responda ao presente e ao 
futuro, não descuraremos a criação de um 
espaço multifuncional para a ação pastoral.
Entretanto, o Conselho Económico que tem 
a missão de nos ajudar na dimensão da 
administração dos bens da Paróquia, continua, 
como até aqui, empenhado na promoção 
das iniciativas de angariação de fundos que, 
atempadamente, apresentará à Comunidade 
para fazer face a este investimento cada vez 
mais prioritário.

Os Párocos

Passear com Deus. Talvez seja 
isto que nos falte. Torná-Lo mais 
próximo e deste jeito perceber 
que Ele efetivamente está. Deixar 
que Ele nos mostre e nos fale de 
como tudo é Seu e vem de Si.
Permitir até que Ele se torne no 
nosso guia turístico. Mostrando 
por onde tem deixado as suas 
pisadas e deixando o registo das 
suas coordenadas. Mostrar-nos 
quais os cantos favoritos dentro 
do mapa da nossa vida. Passear 
com Deus ajuda-nos a entender 
as partidas como as nossas 
eternas chegadas.
Tornar a nossa fé num passeio 
com Deus é descobrirmos que Ele 
nos leva de mão dada para que 
nos possamos encontrar, para 
que possamos encontrar tantos 
e tantas. Quando deixamos que 
Deus nos leve damos de caras 
com o Seu Reino como se tivesse 
sido costurado em todo o nosso 
caminhar.
Aceitar Deus como nosso 
companheiro de viagem é 
reconhecer que Ele não nos 
visita apenas em dias de grande 

regozijo, mas que nos fala da 
Sua certeza em dias em que 
o silêncio nos confirma toda a 
Sua ação. Deus é este nosso fiel 
companheiro de viagem capaz 
de se humedecer com a nossa 
história. Deus é este nosso amável 
companheiro de viagem que não 
quer que cheguemos sozinhos a 
lado nenhum.
Passear com Deus não é esperar 
que O vejamos na Sua plenitude. 
Passear com Deus é deixar 
que Ele entre em toda a nossa 
existência dando-nos a sabedoria 
de encontrar beleza em tudo o 
que somos, fazemos e vemos. 
Passear com Deus será, sem 
dúvida alguma, uma outra forma 
de rezarmos e de deixarmos que 
Ele reze em nós. Há por aí tantos 
lugares e pessoas que estão à 
espera que lhes visitemos com o 
coração e que lhes entreguemos, 
em cada olhar nosso, a visita 
d’Aquele em que o Seu maior poder 
está em amar incondicionalmente 
tudo…e todos!

Emanuel António Dias in imissio.net

Domingo
8h - Igreja Matriz*
9h30 - Igreja Nova*
10h30 - Sagrado Coração Jesus*
12h - Igreja Nova*
19h - Igreja Nova*

Segunda-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Terça-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Quarta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Sábado
18h - Igreja Matriz*
19h - Igreja Nova*

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS

A PARTIR DO DIA 04 DE JULHO

*INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA
www.paroquiadefafe.com

ou
Segundas e terças-feiras 

10h30 - 11h30
968109282 | 912832676 | 927481781
14h - 15h: 936032229 | 912832676

17h - 18h: 910342296
21h - 22h: 916935118 | 935965306
Quartas-feiras: 10h30 - 11h30

253599316 | 927481781 | 927201816
Quintas-feiras : 10h30 - 11h30

253599316 | 927201816

https://www.paroquiadefafe.com/post/ira-%C3%A0-missa


LEITURA I  
Isaías 56, 1.6-7
Eis o que diz o Senhor: «Respeitai o direito, 
praticai a justiça, porque a minha salvação 
está perto e a minha justiça não tardará a 
manifestar-se. Quanto aos estrangeiros que 
desejam unir-se ao Senhor para O servirem, 
para amarem o seu nome e serem seus 
servos, se guardarem o sábado, sem o 
profanarem, se forem fiéis à minha aliança, 
hei-de conduzi-los ao meu santo monte, 
hei-de enchê-los de alegria na minha casa 
de oração. Os seus holocaustos e os seus 
sacrifícios serão aceites no meu altar, porque 
a minha casa será chamada ‘casa de oração 
para todos os povos’».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 66 (67)

Louvado sejais, Senhor, pelos povos de 
toda a terra.      

Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
Na terra se conhecerão os vossos caminhos 
e entre os povos a vossa salvação.         
Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça 
e governais as nações sobre a terra.            
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção 
e chegue o seu temor aos confins da terra.   
    
 LEITURA II 
Romanos 11, 13-15.29-32
Irmãos: É a vós, os gentios, que eu falo: 
Enquanto eu for Apóstolo dos gentios, 
procurarei prestigiar o meu ministério a 
ver se provoco o ciúme dos homens da 
minha raça e salvo alguns deles. Porque, 
se da sua rejeição resultou a reconciliação 
do mundo, o que será a sua reintegração 
senão uma ressurreição de entre os mortos? 
Porque os dons e o chamamento de 

Deus são irrevogáveis. Vós fostes outrora 
desobedientes a Deus e agora alcançastes 
misericórdia, devido à desobediência dos 
judeus. Assim também eles desobedecem 
agora, de modo que, devido à misericórdia 
obtida por vós, também eles agora alcancem 
misericórdia. Efectivamente, Deus encerrou 
a todos na desobediência, para usar de 
misericórdia para com todos.

EVANGELHO 
Mateus 15, 21-28
Naquele tempo, Jesus retirou-Se para 
os lados de Tiro e Sidónia. Então, uma 
mulher cananeia, vinda daqueles arredores, 
começou a gritar: «Senhor, Filho de David, 
tem compaixão de mim. Minha filha está 
cruelmente atormentada por um demónio». 
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. 
Os discípulos aproximaram-se e pediram-
Lhe: «Atende-a, porque ela vem a gritar atrás 
de nós». Jesus respondeu: «Não fui enviado 
senão às ovelhas perdidas da casa de 
Israel». Mas a mulher veio prostrar-se diante 
d’Ele, dizendo: «Socorre-me, Senhor». Ele 
respondeu: «Não é justo que se tome o pão 
dos filhos para o lançar aos cachorrinhos». 
Mas ela insistiu: «É verdade, Senhor; mas 
também os cachorrinhos comem das 
migalhas que caem da mesa de seus donos». 
Então Jesus respondeu-lhe: «Mulher, é 
grande a tua fé. Faça-se como desejas». E, 
a partir daquele momento, a sua filha ficou 
curada.

Evangelho sem fronteiras: 
Eis um belo slogan para este domingo. A Boa 
Nova tem alcance universal, quer chegar a 
todos os lugares e situações: «Na terra se 
conhecerão os vossos caminhos e entre os 
povos a vossa salvação». Mais do que olhar 
para a nossa «desobediência», Deus usa 
sempre de «misericórdia para com todos». 
Jesus Cristo acolhe o nosso insistente grito:
«Tem compaixão de mim. [...] Socorreme, 
Senhor». O clamor, no desespero da 
provação, pode dar lugar a um novo grito de 
alegria, porque Deus se compadece de nós 
e nos dá a sua bênção. A salvação não tem 
limites, é como uma casa «para todos os 
povos». O amor de Deus, nem que seja em 
‘migalhas’, a todos sacia com abundância. O 
dom divino procura apenas a sinceridade do 
coração.

O medo e a vergonha não são compatíveis 
com Deus. A Boa Nova de Jesus Cristo 
também quer chegar a todas as situações 
da tua vida. Fala ao Senhor com sinceridade 
das tuas dores e dos teus problemas, nem 
que seja aos gritos. E o amor de Deus há 
de começar a brilhar no teu coração! A cura 
mais importante é a espiritual. Experimenta 
seguir estes quatro passos: primeiro, volta-
te para Deus e pede-lhe ajuda; segundo, 
olha para dentro de ti com sinceridade, vê 
as tuas desordens e aceita a conversão; a 
seguir, coloca o foco naquilo que te perturba, 
que te causa dor, e apresenta-o a Deus com 
confiança; por fim, repara como o Senhor 
acolhe o teu problema, a tua dor, e derrama 
sobre ti a sua bênção.

A cura (espiritual)
Deus não envia o sofrimento para me ensinar 
alguma coisa; mas eu posso atravessar o 
sofrimento para aprender alguma coisa. A 
cura (espiritual) passa pelo ‘atravessar’ e não 
pelo aceitar. Porque aceitar pode ser ‘não-
fé’ quando significa resignarse, limitar-se a 
padecer, acostumar-se e continuar assim. 
Atravessar também é diferente de fugir ou 
ignorar o sofrimento. É ainda contrário ao 
revoltar-se e ficar preso ao sofrimento. Tudo 
isto é sinal de falta de fé!

Reflexão:  
Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XX  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



E U C A R I S T I A S
17 Agosto | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Magalhães Lopes
Lúcia da Silva Peixoto (7º dia)
António Ribeiro Macedo
Soledade Mendes, pais e marido

18 Agosto | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Maria Helena da Silva
António Sousa Gavaia

19h - Igreja Nova
Maria Amélia de Oliveira
José Magalhães Lopes
Torcato de Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
António Ribeiro Macedo

19 Agosto | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
José Magalhães Lopes
Arminda Freitas (7º dia)
Aurora Ribeiro e Castro e Albertino da Silva
António Ribeiro Macedo
Ana Lídia Magalhães Mota e Marido Adelino Castro
Manuel da Costa e esposa Maria Eufémia Rodrigues

20 Agosto | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Magalhães Lopes (30ºdia)
José Aníbal de Oliveira
Ana da Conceição Pinto
Maria Isabel Peixoto e José Manuel Silva
Francisco Costa Pereira Marinho
José de Magalhães Lopes (30º dia)
António Ribeiro Macedo
Joaquim Antunes Queiroz
João Carlos da Cunha Pereira
Fernando Francisco Fonseca
Custodio Mendes

21 Agosto | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Magalhães Lopes
Júlia Marques Lameiras (a.n.)
Maria da Conceição Costa Oliveira e Anabela Freitas
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Delmira da Costa e Rosa Peixoto
Preciosa Ferreira Vilela e Miguel Mendes
António Ribeiro Macedo
José Manuel Teixeira da Silva Soares (30º dia)
Geraldo Rocha Pereira (30º dia)
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros

22 Agosto | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
Joaquina Lobo Teixeira
António Oliveira Aguiar e familiares falecidos

19h00 - Igreja Nova
José Magalhães Lopes
Maria de Lurdes Oliveira Figueiredo da Cunha
Maria Augusta Rodrigues e marido
Almas do Purgatório
António Ribeiro Macedo

23 Agosto | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Manuel Soares, esposa, filhos e netos
Leopoldina Cunha, pais e marido
Armindo Teixeira e esposa Florinda Faria

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Luís Mário Aguiar Pinto Lopes
José Leite Oliveira
Rodrigo Gonçalves, esposa Ermelinda Mendes e filho

12h00 - Igreja Nova
Paulo Nuno Sousa Dantas e Emília Sousa Gonçalves

19h00 - Igreja Nova
José Magalhães Lopes
António Ribeiro Macedo

Cartório Paroquial
Os párocos continuam disponíveis. 

Usem os contactos telefónicos e de e-mail para tratar de 
assuntos necessários e urgentes ou para agendar a melhor 

forma de os resolver com os párocos.

paroquiadefafe@gmail.com
92 720 18 16
92 748 17 81

Interrupção da distribuição do 
Boletim

Interrompemos a impressão do boletim entre o fim de semana de 9 
de agosto a 30 de Agosto.

Voltamos a imprimir e a distribuir a 6 de Setembro.
Neste período mantemos o boletim em formato digital.


