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COM MARIA, VIVE A 
ALEGRIA PASCAL!
Conscientes deste “deserto” que vivemos, 
somos convidados, como comunidade 
crente, a não suspender a vivência a partir da 
Eucaristia e da Oração em família no Tempo 

Pascal. Não deixamos que a pandemia deste 
vírus nos arraste para as trevas do medo, 
de modo que o necessário distanciamento 
físico não nos pode afastar, antes até nos tem 
proporcionado um tempo de maior presença, 
mais proximidade e melhor conhecimento em 
família. 
Por nada deste mundo, a Oração, o Terço, a 
Adoração ao Santíssimo, a Eucaristia estão 

suspensos. Acredito que não há “férias”, nem 
suspensão da graça e do dever da nossa 
relação fiel com Deus e com os outros (e, por 
isso, estamos unidos na oração!).
Deste modo, guiados pelo modelo inspirador 
de Maria, discípula e missionária de Jesus 
Ressuscitado, convidamos cada família a 
testemunhar a alegria pascal, através da 
Palavra de Deus e da Oração do Terço. 

CATEQUESE
EM TEMPO DE PANDEMIA

Estes tempos, únicos para nós, exigem 
respostas diferentes. Se há coisas que 
temos de adiar, outras há que podemos 
adaptar. Deixamos, neste Boletim, 
propostas várias para a vivência da 
catequese, neste tempo de pandemia.
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https://www.paroquiadefafe.com/post/catequese-em-tempo-de-pandemia
https://www.paroquiadefafe.com/post/com-maria-vive-a-alegria-pascal
https://www.educris.com/v3/34-destaques/8642-leiria-fatima-propostas-para-a-oracao-do-terco-com-criancas


LER
BOLETIM 70 ANOS
AJUSTE DE PROGRAMA
No programa para a 
comemoração dos 70 anos 
do nosso Boletim Igreja 
Nova, estava agendada 
para o dia 13 de Maio 
uma “mesa redonda” 
sobre “Comunicação 
da e na Igreja”. Com as 
circunstâncias em que nos encontramos 
achamos por bem o adiamento desta 
iniciativa sem data ainda prevista para a sua 
realização. 

Também a Exposição que estava 
prevista para os meses de verão fica em 
suspenso. Atempadamente, e quando as 
circunstâncias o permitirem reagendaremos 
estas iniciativas.

PAPA REZA 
PELOS IDOSOS 
NOS LARES, COM 
“MEDO DE MORRER 
SOZINHOS”

O Papa recordou esta 
quarta-feira os idosos 

que se encontram 
isolados ou em 
lares, enfrentando 
a pandemia do 

novo coronavírus 
com medo de “morrer 

sozinhos”.

“Eles sentem esta pandemia como algo 
agressivo, para eles. São as nossas raízes, a 
nossa história, deram-nos a fé, a tradição, o 
sentido de pertença a uma pátria. Rezemos 
por eles, a fim de que o Senhor esteja 
próximo deles neste momento”, apelou, 
antes da missa a que presidiu na capela da 
Casa de Santa Marta.

Já na biblioteca do Palácio Apostólico do 
Vaticano, Francisco presidiu à audiência 
geral, na qual apontou à festa da Divina 
Misericórdia, que a Igreja Católica assinala 
este domingo.

A reflexão semanal centrou-se na bem-
aventurança da paz e dos que a constroem, 
sublinhando que “a paz que vem do Senhor 
é a que faz um só, de dois povos, a paz 
que elimina a inimizade e reconcilia, com o 
sangue da sua cruz”.

A catequese é acção da Igreja que cumpre 
a sua missão de ser continuadora da missão 
de Jesus Cristo: levar a Boa Nova a todos os 
povos. A Igreja, animada pelo Espírito Santo, 
conserva no seu coração, anuncia, celebra, 
vive e transmite o Evangelho através da 
catequese. O objectivo da catequese, bem o 
sabemos, é levar cada pessoa não só a um 
contacto, mas a uma comunhão e intimidade 
com Jesus Cristo. 

Ora, os tempos de pandemia, que enfrentamos 
com coragem e responsabilidade, 
impulsionam-nos a não baixarmos os braços e a 
persistir nesta acção comunitária, respeitando 
todas as orientações e recomendações das 
autoridades competentes em matéria de 
saúde pública. 

Nesse sentido, com o recurso às novas 
tecnologias da comunicação, tomamos a 
decisão, com os coordenadores da nossa 
catequese, de suspender a catequese 
presencial e demais iniciativas e celebrações 
a ela associadas, no terceiro período, que 
começaria este sábado, 18 de Abril, e se 
prolongaria até ao dia 20 de Junho, dia em 
que faríamos a Festa de Encerramento. 

Significa isto que toda a nossa programação 
da Catequese até ao final do ano pastoral 
fica suspensa, incluindo as principais 
festas de itinerário como são a Festa da 
Eucaristia (Primeira Comunhão) e também 
a Festa da Fé (Profissão de Fé).

Todavia, esta decisão ponderada assenta 
na convicção de que seremos, todos juntos, 
capazes de viver este terceiro trimestre com 
criatividade e ousadia e procurando meios e 
modos de estarmos unidos, em rede, e neste 
caminho de procura e de encontro de Jesus 
Cristo, nosso amigo e Salvador. Confinados 
aos nossos lares, prosseguimos ainda com 
mais afinco, nestas horas difíceis, a nossa 
missão que é levantar-se e semear esperança.  

Assim sendo, estamos em condições de propor 
e de pedir o empenho de todas as famílias das 
crianças e adolescentes da nossa catequese 
para conseguirmos realizar um encontro de 
catequese mensal numa plataforma digital, 
assim como, semanalmente, a vivência de 
algum desafio ou compromisso que advirá 
do contacto digital do catequista (via sms, 
whatsapp, email, pelas redes sociais ou 
outras plataformas). Todo este processo 
catequético excepcional não dispensa, antes 
pelo contrário, cada um, pessoalmente e em 

família, da oração e da participação na Santa 
Missa que transmitimos, com o auxílio da 
FafeTv, aos domingos às 18h.   

Na incerteza que a pandemia nos faz 
experimentar, experimentemos também a 
certeza de não estarmos abandonados pelo 
amor de Deus. Ele capacita-nos com dons e 
talentos para vivermos ousada e criativamente 
este tempo. Por isso, vamos, juntos. Mãos à 
obra! 

Os Párocos

CAMINHO 
CATEQUÉTICO 
EM PANDEMIA:
Segunda-feira - 18h30 (20m)

Catequese da Infância (1º Catecismo) 
#catequesemcasa

Terça-feira - 18h30 (20m)
Catequese da Infância (2º Catecismo) 
#catequesemcasa

Quarta-feira - 15h (20m)
Catequese da Adolescência/‘Say yes’  
#catequesemcasa
18h30 (20m) 
Catequese da Infância (3º Catecismo) 
#catequesemcasa

Quinta-feira - 18h30 (20m)
Catequese da Infância (4º Catecismo) 
#catequesemcasa

Sexta-feira - 18h30 (20m) 
Catequese da Infância (5º Catecismo) 
#catequesemcasa

Sábado - 16h (50m)
Catequese com o Bispo Nuno 
Para toda a família
18h30 (20m)
Catequese da Infância (6º Catecismo) 
#catequesemcasa

Sábado, dia 25 (45m)
Catequese “Paroquial”
11h - 4º, 5º, 6º anos
15h - 7º,8º,9º anos
17h - 1º, 2º, 3º anos
Numa plataforma digital

A CATEQUESE 
EM TEMPO  
DE PANDEMIA

PAPA FRANCISCO
14 DE ABRIL 2020  
A ressurreição de Jesus nos diz que a 
última palavra não cabe à morte, mas à 
vida. Se Cristo ressuscitou, é possível olhar 
com confiança para cada evento da nossa 
existência, mesmo para aqueles mais difíceis 
e repletos de angústia e de incerteza.

DOM JORGE
15 DE ABRIL 2020  
 Nos momentos mais difíceis e tristes da 
nossa vida Jesus vem ao nosso encontro 
e encoraja-nos, ajudando-nos a ler os 
acontecimentos à luz da Palavra de Deus, 
segundo a lógica de Deus.

<PHP>

disse...

https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/diocesebraga
https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.rtp.pt/play/direto/rtp2
http://diocese-braga.pt/noticia/1/24169
https://www.facebook.com/arquidiocese.braga/


LEITURA I  
Actos dos Apóstolos  2, 42-47
Os irmãos eram assíduos ao ensino dos 
Apóstolos, à comunhão fraterna, à fracção 
do pão e às orações. Perante os inumeráveis 
prodígios e milagres realizados pelos 
Apóstolos, toda a gente se enchia de temor. 
Todos os que haviam abraçado a fé viviam 
unidos e tinham tudo em comum. Vendiam 
propriedades e bens e distribuíam o dinheiro 
por todos, conforme as necessidades de 
cada um. Todos os dias frequentavam o 
templo, como se tivessem uma só alma, 
e partiam o pão em suas casas; tomavam 
o alimento com alegria e simplicidade 
de coração, louvando a Deus e gozando 
da simpatia de todo o povo. E o Senhor 
aumentava todos os dias o número dos que 
deviam salvar-se.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 117 (118), 2-4.13-15.22-24 (R. 1

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 

Diga a casa de Israel: 
é eterna a sua misericórdia. 
Diga a casa de Aarão: 
é eterna a sua misericórdia.   
Digam os que temem o Senhor: 
é eterna a sua misericórdia. 
Empurraram-me para cair, 
mas o Senhor me amparou.   

O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória, 
foi Ele o meu Salvador. 
Gritos de júbilo e de vitória nas tendas dos justos: 
a mão do Senhor fez prodígios.  

A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular. 
Tudo isto veio do Senhor: 
é admirável aos nossos olhos. 
Este é o dia que o Senhor fez: 
exultemos e cantemos de alegria.

LEITURA II 
1 Pedro 1, 3-9
Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que, na sua grande 
misericórdia, nos fez renascer, pela 
ressurreição de Jesus Cristo de entre os 
mortos, para uma esperança viva, para 

uma herança que não se corrompe, nem se 
mancha, nem desaparece. Esta herança está 
reservada nos Céus para vós que pelo poder 
de Deus sois guardados, mediante a fé, para 
a salvação que se vai revelar nos últimos 
tempos. Isto vos enche de alegria, embora 
vos seja preciso ainda, por pouco tempo, 
passar por diversas provações, para que a 
prova a que é submetida a vossa fé – muito 
mais preciosa que o ouro perecível, que se 
prova pelo fogo – seja digna de louvor, glória 
e honra, quando Jesus Cristo Se manifestar. 
Sem O terdes visto, vós O amais; sem O ver 
ainda, acreditais n’Ele. E isto é para vós fonte 
de uma alegria inefável e gloriosa, porque 
conseguis o fim da vossa fé: a salvação das 
vossas almas.

EVANGELHO 
João 20, 19-31
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas as portas da casa onde os 
discípulos se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio 
deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». 
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao 
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: 
«A paz esteja convosco. Assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei 
o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes 
os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles 
a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos». 
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, 
não estava com eles quando veio Jesus. 
Disseram-lhe os outros discípulos: «Vimos 
o Senhor». Mas ele respondeu-lhes: «Se 
não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, 
se não meter o dedo no lugar dos cravos 
e a mão no seu lado, não acreditarei». Oito 
dias depois, estavam os discípulos outra 
vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, 
estando as portas fechadas, apresentou-
Se no meio deles e disse: «A paz esteja 
convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui 
o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima a 
tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas 
incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-
Lhe: «Meu Senhor e meu Deus!». Disse-lhe 
Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes 
os que acreditam sem terem visto». Muitos 
outros milagres fez Jesus na presença dos 
seus discípulos, que não estão escritos 
neste livro. Estes, porém, foram escritos para 

acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho 
de Deus, e para que, acreditando, tenhais a 
vida em seu nome.

O trecho evangélico próprio do Segundo 
Domingo de Páscoa (Ano A) expressa o mal 
estar vivido pela comunidade dos discípulos: 
Jesus Cristo tinha sido condenado e 
crucificado, morreu e foi sepultado. Os seus 
seguidores refugiaram-se dentro de casa, 
«com medo».

“Os que acreditam”
A narração decorre na comunidade: apesar 
do medo, não se afastaram, não fugiram um 
para cada lado, estão reunidos na mesma 
casa, naquele que era o ambiente familiar 
dos últimos anos; o Ressuscitado apresenta-
se no meio deles; o incrédulo é um, mas a 
bem-aventurança da fé é dirigida aos que 
acreditam (sem terem visto). 
A situação que enfrentamos, apesar de 
confinados ao mais restrito ambiente familiar, 
prova que só venceremos se unidos: ninguém 
se salva sozinho; só o conseguiremos juntos.
A fé cristã, que até desperta e cresce através 
do encontro pessoal, não subsiste sem a 
experiência/vivência em comunidade. A fé 
segue a regra da vitória: ninguém se salva 
sozinho; só o conseguiremos juntos.

A vitória na palma da mão!
O medo e as dúvidas são legítimas. Um 
inimigo invisível parece ser mais forte do 
que os nossos hábitos e as nossas defesas 
pessoais e sociais. Mas permanecer no medo 
que vem de fora é uma escolha que fazemos, 
do mesmo modo que podemos optar pela 
confiança que brota da paz interior. Não é ao 
acaso que essas são as primeiras palavras 
do Ressuscitado, ditas uma e outra vez: 
«A paz esteja convosco». Não deixes de te 
questionares: Porque é que tenho medo? Sê 
corajoso. Enfrenta esses teus medos. Acolhe 
as tuas feridas.
O momento presente pode tornar-se um 
‘aguilhão’ capaz de espicaçar a confiança e a 
paz. Preferes a escuridão da derrota? Tens a 
vitória na palma da mão!

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

II DOMINGO DA  
PÁSCOA
DIVINA MISERICÓRDIA | ANO A



E U C A R I S T I A S

20 Abril | SEGUNDA-FEIRA
Adriano Pires
Joaquim Costa
Domingos Leite Oliveira
Em honra do Jesus Misericordioso
Custódio Costa Fernandes
Armindo Teixeira e Esposa
Florinda Faria
Joaquim Antunes Queirós
Manuel Soares, esposa, filhos e netos
Maria Aurora Nogueira Leite
João Gonçalves Peixoto, Delfina da Costa, avós, familiares e Almas do 
Purgatório
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Aurora Ribeiro e Castro e Albertino da Silva
Parcídio de Matos de Abreu e Silva (7º a.f.)
José Aníbal de Oliveira
Ana da Conceição Pinto
António Sousa Gavaia e Paulo Nuno Sousa Dantas
Álvaro Costa Magalhães (7º dia)
Camila Conceição Oliveira (7º dia)

21 Abril | TERÇA-FEIRA
Rodrigo Manuel Alves Oliveira (7.º a. f.)
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Maria Isabel Gonçalves Novais Ribeiro
José Dias Neto e ação de graças pelo dom da vida
Elvira Rodrigues Novais e pais
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros

22 Abril | QUARTA-FEIRA
Joaquim de Oliveira e Felicidade Gonçalves de Castro

23 Abril | QUINTA-FEIRA 
José Alberto Castro Leite Dantas (30º dia)
Emília Sousa Gonçalves, pais e irmãos
Olívia Pereira, Avelino Abreu e Manuel Abreu

24 Abril | SEXTA-FEIRA
Elvira Rodrigues Novais e pais
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Prof. Humberto Freitas Gonçalves e família
Rosinda Marinho
José Alberto Castro Leite Dantas (30º dia)

25 Abril | SÁBADO
Lucinda Pereira
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira
Padre Manuel Fernandes
António Óscar Antunes Pereira Costa, sogros e cunhados
Elvira Fernandes Marques dos Reis (30º dia)
Ana da Conceição Pinto
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros

26 Abril | DOMINGO*
Pelo Povo

* “O pároco está obrigado todos os domingos e dias de preceito na sua 
diocese, a aplicar a Missa pelo povo que lhe foi confiado” (CIC 534)
Tendo em conta esta normativa do Direito Canónio, que os párocos já 
observavam com a missa das 8h na Igreja Matriz, tendo agora apenas 
uma Celebração Dominical, passamos as intenções previstas de 
Domingo para o dia 27 de Abril. 

Estão suspensas todas as celebrações eucarísticas comunitárias em todas as Igrejas e Capelas, com efeitos imediatos e até nova 
determinação. Porque a Eucaristia faz a Igreja, os Párocos celebrarão Missa diária, sem a participação do Povo. Nesta Missa terão 

presentes todas as intenções que estão marcadas e publicadas, a não ser que quem as mandou marcar peça a sua alteração.
Aos Domingos procuraremos transmitir a Eucaristia com a ajuda da FafeTV.

No site www.paroquiadefafe.com colocaremos vários subsídios para celebrarem a fé em família.
Aconselhamos que assistam à transmissão da Missa dominical, de preceito, pela televisão ou pela rádio.

LINKS PARA TRANSMISSÕES:

Facebook da Arquidiocese : 18h Seg. a Sáb; 11h Dom;
Santa Missa pela TV Canção Nova;

TVI: 11h Dom;
Renascença: 12h Eucaristia todos os dias; 18h30 Seg a Sex Recitação do Terço;

Santuário de Fátima;
Vatican News

https://www.facebook.com/arquidiocese.braga/
https://tv.cancaonova.com/programa/santa-missa-na-cancao-nova/
https://tvi.iol.pt/programa/missa/53c6b3993004dc006243d35d/sinopse
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.youtube.com/watch?v=OV13abPGjTI

