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CONVERSA 
ONLINE SOBRE 
A MISSÃO
COM PADRE ALBERTO VIEIRA

Vamos realizar no dia 26, às 
21h30, uma conversa online 
que contará com o Pe. Alberto 

Vieira, missionário comboniano. 
Como muitos sabem, temos recebido 
na nossa paróquia, a presença dos 
Missionários Combonianos, para 
uma ação de animação missionária 
na Catequese e nas Eucaristias. Este 
ano, com a Catequese presencial e 
Missa Comunitária suspensas por 
causa da pandemia, esta iniciativa 
será adaptada, decorrendo nesta 
conversa online que terá como tema 
geral “Missionar em Pandemia”. 
Como temos feito, a conversa 
online será transmitida em directo 
do Facebook e no Youtube, sendo 
possível a participação de todos nos 
moldes habituais.

CONSELHO 
PASTORAL 
ADIADO

Estava prevista para 29 de Janeiro 
a segunda reunião ordinária do 

Conselho Pastoral Paroquial mas, 
dadas as circunstâncias, decidimos 
adiar, por agora sem data, esta 
reunião. Brevemente indicaremos 
aos conselheiros a nova data para 
reunir este importante órgão pastoral 
que, como é do conhecimento geral, 
decidimos criar este ano pastoral.

REUNIÃO GERAL DE 
CATEQUISTAS
ONLINE 

Iremos realizar a reunião geral de 
catequistas agendada para o dia 

27, às 21h30, no formato online. 
Com o confinamento a que todos 
estamos sujeitos e aproveitando as 
oportunidades das tecnologias da 
comunicação decidimos manter esta 
reunião neste formato. 

GRUPO BÍBLICO 
ONLINE

No dia 28, às 21h30, haverá novo 
encontro do Grupo Bíblico de 

Fafe, agora exclusivamente online. Os 
interessados em participar, excluindo 
os que já participaram nos encontros 
online anteriores, devem enviar um 
email para paroquiadefafe@gmail.
com manifestando essa vontade. 

DISTRIBUIÇÃO DO 
BOLETIM
SUPENSA

Com o agravamento da situação 
pandémica, pedindo as autoridades 

de saúde que fiquemos em casa, 
decidimos suspender a distribuição do 
boletim Igreja Nova, em formato papel, 
até melhoria da situação. Passamos a 
disponibilizar o jornal, de forma livre, 
no site da paróquia.

EUCARISTIAS
COMUNITÁRIAS
SUSPENSÃO

Estão suspensas todas as celebrações 
eucarísticas comunitárias em 
todas as Igrejas e Capelas, até nova 
determinação. Porque a Eucaristia 
faz a Igreja, os Párocos celebrarão 
Missa diária, sem a participação do 
Povo. Nesta Missa terão presente 
todas as intenções que estão 
marcadas e publicadas, a não ser 
que quem as mandou marcar peça a 
sua alteração ou remarcação.

FUNERAIS
As celebrações dos funerais serão 
exclusivamente  reservadas à familia 
direta.

CARTÓRIO
Os Párocos continuam à disposição 
de todos, sobretudo pelo contacto 
telefónico ou digital para os assuntos 
de cartório que sejam necessários e 
inadiáveis
92 720 18 16 | 92 748 17 81

https://www.youtube.com/channel/UCM3GCieaKf8U1sSg-vHBzKw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/paroquiadefafe/


PAPA FRANCISCO

19 JANEIRO 2021  
Jesus convida-nos a permanecermos unidos a Ele para dar muito fruto (Jo 
15,5-9). Permanecendo com o Senhor, encontramos a coragem de sair de 
nós mesmos, preocupar-nos com as necessidades dos outros e dar nosso 
testemunho cristão no mundo. 

21 JANEIRO 2021  
Cada um de nós cristãos, é um ramo da única videira 
que é Jesus; e todos juntos somos chamados a produzir 
os frutos dessa comum pertença a Cristo. 
 #Oração #UnidadedosCristãos

disse...

COMUNICADO DA 
CONFERÊNCIA 
EPISCOPAL 
PORTUGUESA
1. Tendo consciência da extrema 
gravidade da situação pandémica 
que estamos a viver no nosso País, 
consideramos que é um imperativo 
moral para todos os cidadãos, e 
particularmente para os cristãos, ter o 
máximo de precauções sanitárias para 
evitar contágios, contribuindo para 
ultrapassar esta situação.

2. Nesse sentido, embora lamentando 
fazê-lo, a Conferência Episcopal 
Portuguesa determina a suspensão 
da celebração “pública” da Eucaristia 
a partir de 23 de janeiro de 2021, bem 
como a suspensão de catequeses 
e outras atividades pastorais que 
impliquem contacto, até novas 
orientações. As Dioceses das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira 
darão orientações próprias.

3. Estas medidas devem ser 
complementadas com as possíveis 
ofertas celebrativas, transmitidas em 
direto por via digital.

4. As exéquias cristãs devem ser 
celebradas de acordo com as 
orientações da Conferência Episcopal 
de 8 de maio de 2020 e das autoridades 
competentes.

5. Exprimimos especial consideração, 
estima e gratidão a quantos, na linha 
da frente dos hospitais e em todo 
o sistema de saúde, continuam a 
lutar com extrema dedicação para 
salvar as vidas em risco. Que Deus 
abençoe este inestimável testemunho 
de humanidade e generosidade 
e que eles possam contar com a 
solidariedade coerente e responsável 
de todos os cidadãos, a fim de que, 
com a colaboração de todos, possamos 
superar esta gravíssima crise e 
construir um mundo mais solidário, 
fraterno e responsável.

6. Pedimos que, a nível individual, 
nas famílias e nas comunidades, se 
mantenha uma atitude de constante 
oração a Deus pelas vítimas mortais 
da pandemia, pedindo ao Senhor da 
Vida que os acolha nos seus braços 
misericordiosos, e manifestamos 
o nosso apoio fraterno aos seus 
familiares em luto.

Lisboa, 21 de janeiro de 2021

@pontifex_pt

Não são necessárias palavras para 
descrever a gravidade da situação que 
estamos a viver. (...) 

Neste contexto, porém, sinto ser meu 
dever partilhar algumas reflexões. Não 
encerram nada de novo. (...) Creio que 
elas poderão ajudar a compreender 
a nota pastoral que anexo sobre a 
vida das comunidades em tempo de 
confinamento:

1. A pandemia, provocada pela 
Covid-19, parece imparável, tendo 
em conta o número crescente de 
infectados e mortos. Parece, mas não é. 
Sim, não é. Mas com todo o realismo, 
isso está nas mãos de cada um de 
nós!...

(...) O facilitismo e o desrespeito pela 
própria vida e pela vida dos outros, 
potencia contágios de dramáticas 
consequências. Urge que cada um se 
comporte como se o fim da pandemia 
dependesse de si. Trata-se de um dever 
de cidadania, civismo, humanismo, 
lucidez, sentido de pertença e de 
compromisso com o bem comum. Para 
um católico, as obrigações tornam-se 
ainda mais evidentes. É o amor a Deus 
que o exige e o amor ao próximo que o 
reclama.

2. Se, infelizmente, temos de registar 
muitos descuidos e pessoas a dizerem-
se cansadas das restrições, há milhares 
de pessoas sem direito a descansar 
correndo riscos desnecessários. São 
todos os profissionais de saúde, 
desde os mais especializados aos 
que desempenham tarefas muitas 
vezes consideradas menores. (...)Hoje 
estamos a pedir-lhes ainda mais e a 
dar-lhes menos. (...) Agradecer-lhes 
é pouco. O melhor agradecimento 
consiste em protegermo-nos ou 
cuidarmo-nos a nós próprios. Isto 
podemos e devemos fazer.

3. A crise económica e social são já 
dramaticamente ineludíveis. Mas, em 
nome da verdade, a perda galopante 
das vidas humanas é muito mais 
dramática. (...) Se a morte entristece, 
o silêncio dos funerais impressiona 

muito mais. (...)Pensando nesses 
irmãos que tiveram pouco afecto por 
parte de familiares e amigos, aconselho 
a que os recordemos, com esta ou 
outra oração: “Deus Pai Misericordioso, 
acolhe no Teu colo amoroso os nossos 
irmãos que a pandemia vitimou. Que a sua 
perda nos desperte para os cuidados com o 
nosso mundo, a atenção aos mais frágeis e 
desamparados, o amor atento a quantos 
nos rodeiam e de nós precisam. Que o 
egoísmo e a indiferença não nos fechem, 
cegos, surdos e mudos, ou nos permitam, 
apenas, lamentos sem conversão e ação. 
Deus, Pai de Misericórdia, perdoa as faltas 
daqueles que entregamos ao Teu amor. 
E a nós, peregrinos, dá-nos a graça de 
caminhos novos de atenção e dedicação aos 
outros”.

Mais, ainda, solicito às comunidades 
que não deixem de fazer os seus 
funerais. Restritos à família com o 
cumprimento de todas as indicações 
prescritas mas com a celebração da 
Eucaristia. (...)

4. Se muitos partiram, muitos mais 
experimentaram a dor de não poderem 
despedir-se fazendo um luto de 
harmonia com os seus desejos. Teremos 
de ser capazes de, permanentemente, 
acolher o sofrimento de todas as 
famílias enlutadas. (...) 

5. O cumprimento das regras 
de confinamento, nem sempre 
convenientemente interpretadas, 
está a provocar muito isolamento 
com a consequente solidão. São os 
idosos as principais vítimas desta 
triste realidade.  (...) As comunidades 
cristãs terão de se comprometer, (...) na 
construção de comunidades que não 
só não ignoram ninguém mas onde as 
vidas se entrecruzam através de gestos 
expressivos de solicitude cristã. (...)

6. Não ignoremos o trabalho 
benemérito dos lares e das instituições 
de solidariedade. Nunca foi fácil o 
trabalho social. (...) Teremos de ser 
solícitos e testemunhar-lhes muita 
gratidão.

7. A vida das comunidades em tempo 
de confinamento. Nem sempre 
poderemos fazer o que pensamos ser 
útil para as comunidades. Sabemos 
que nunca poderemos viver sem o 
Domingo e teremos de encontrar 
modos de o celebrar. Neste momento, 
e depois de ter ouvido o Conselho 
Episcopal e o Conselho de Arciprestes, 
assim como acolhendo as orientações 
da Conferência Episcopal, são 
suspensas as celebrações públicas a 
partir do próximo Sábado, dia 23 de 
Janeiro, inclusive.

(...)

Informo que teremos Eucaristia 
diária, a transmitir pela internet, na Sé 
Catedral, de Segunda-feira a Sábado às 
17h30 e ao Domingo às 11h30. Na tarde 
dos Domingos da Quaresma, sempre 
a partir da Sé Catedral, em horários a 
indicar oportunamente, faremos uma 
experiência, que intitulamos “Casa 
da Palavra”, onde desenvolveremos 
diversas interpelações sugeridas 
pela parábola do Bom samaritano. 
Realizaremos, também, os encontros 
Nova Ágora com oportunidade de 
reflexão arquidiocesana. Tudo em 
modo de teleconferência.

8. A vida das comunidades cristãs 
está a passar por muitas dificuldades. 
Cumprimos e fazemos cumprir todas 
as determinações das autoridades 
civis. (...) Ninguém nos dispensa de ser 
criativos e de elaborar estratégias para 
crescer num dinamismo de pertença à 
comunidade que quer viver para Deus 
e servir o próximo. (...)

(...) No momento presente só temos 
um caminho. Reconhecer que a solução 
está nas mãos de cada um. Não nos 
deixemos tomar pelo pessimismo. 
Há muito de positivo a retirar desta 
pandemia. Acredito que irá nascer um 
novo modo de viver em sociedade e na 
Igreja. Descortinemos as vantagens 
destas horas e apaixonemo-nos pela 
vida, nossa e dos outros.

† Jorge Ortiga, 
Arcebispo Primaz

NOTA PASTORAL

ESTÁ NAS MÃOS  
DE CADA UM!

NOTA PASTORAL POR OCASIÃO DAS 
NOVAS MEDIDAS DE CONFINAMENTO.

https://www.diocese-braga.pt/noticia/1/27375?fbclid=IwAR0Ip0-9_tu23ixCSEbHXkf8fnSdwDV3Wcy-SPj-Gqju7E1_VhFDjhnnius


LEITURA I  
Jonas 3, 1-5.10

A palavra do Senhor foi dirigida a 
Jonas nos seguintes termos: «Levanta-
te, vai à grande cidade de Nínive e 
apregoa nela a mensagem que Eu te 
direi». Jonas levantou-se e foi a Nínive, 
conforme a palavra do Senhor. Nínive 
era uma grande cidade aos olhos de 
Deus; levava três dias a atravessar. 
Jonas entrou na cidade, caminhou 
durante um dia e começou a pregar, 
dizendo: «Daqui a quarenta dias, 
Nínive será destruída». Os habitantes 
de Nínive acreditaram em Deus, 
proclamaram um jejum e revestiram-
se de saco, desde o maior ao mais 
pequeno. Quando Deus viu as suas 
obras e como se convertiam do seu 
mau caminho, desistiu do castigo com 
que os ameaçara e não o executou.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 24 (25)

Ensinai-me, Senhor, os vossos 
caminhos.         

Mostrai-me, Senhor, os vossos 
caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-
me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador.            
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas 
misericórdias 
e das vossas graças, que são eternas. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa 
clemência, 
por causa da vossa bondade, Senhor.             
O Senhor é bom e recto, 
ensina o caminho aos pecadores. 
Orienta os humildes na justiça 
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.  

LEITURA II 
1 Corintios 7, 29-31

O que tenho a dizer-vos, irmãos, é que 
o tempo é breve. Doravante, os que 
têm esposas procedam como se as 

não tivessem; os que choram, como se 
não chorassem; os que andam alegres, 
como se não andassem; os que 
compram, como se não possuíssem; 
os que utilizam este mundo, como se 
realmente não o utilizassem. De facto, 
o cenário deste mundo é passageiro.

EVANGELHO 
Marcos 1, 14-20

Depois de João ter sido preso, Jesus 
partiu para a Galileia e começou a 
proclamar o Evangelho de Deus, 
dizendo: «Cumpriu-se o tempo 
e está próximo o reino de Deus. 
Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho». Caminhando junto ao 
mar da Galileia, viu Simão e seu irmão 
André, que lançavam as redes ao 
mar, porque eram pescadores. Disse-
lhes Jesus: «Vinde comigo e farei de 
vós pescadores de homens». Eles 
deixaram logo as redes e seguiram 
Jesus. Um pouco mais adiante, 
viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu 
irmão João, que estavam no barco a 
consertar as redes; e chamou-os. Eles 
deixaram logo seu pai Zebedeu no 
barco com os assalariados e seguiram 
Jesus.

Não há tempo a perder! Primeiro, o 
convite: “Vinde comigo”. Depois, a 
resposta à convocatória vai associada 
à necessidade de conversão. Esta 
é também a missão confiada aos 
primeiros e a todos os discípulos de 
Jesus Cristo.

“Vinde comigo”

Não é uma frase como qualquer 
outra; é o resumo da mensagem de 
Jesus Cristo, fórmula que condensa 
a experiência cristã. Anúncio e 
convite, associados: “Cumpriu-se 

o tempo e está próximo o reino de 
Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho”.

Este binómio, anúncio e convite, 
brilha em cada página da Escritura, 
em especial nos textos do Novo 
Testamento. Na raíz está o dom 
amoroso e gratuito de Deus.

O Mestre repete-o com outras 
palavras: “Vinde comigo”; ou seja, abri 
o coração, acolhei o dom, recebei os 
ensinamentos, aceitai o meu estilo 
de vida. Desde o primeiro momento, 
Jesus Cristo quis formar uma 
comunidade, chamada a participar 
dos dons do seu Espírito Santo de 
amor, de paz, de serviço, de liberdade, 
convocada para iniciar a vida nova dos 
filhos de Deus, mostrar ao mundo o 
Reino de Deus.

A proposta existencial está 
ligada à segunda marca do 
caminho de discipulado: seguir o 
Mestre. O evangelista confirma a 
disponibilidade: “e seguiram Jesus”. 
Antes disso, aquela que é a primeira 
marca da intencionalidade do 
discipulado: deixar, “deixaram logo…”. 
Às vezes, podemos pensar que é 
possível seguir sem deixar! Para seguir 
o Mestre é preciso desprender-se das 
‘redes’ que nos amarram ao passado.

Hoje, Domingo da Palavra de Deus, 
deixemos outras ‘redes’ e renovemos 
a disponibilidade em abrir o coração 
ao convite de Jesus Cristo. A Sagrada 
Escritura é reforço imunitária contra o 
vírus da rotina e do comodismo. Qual 
é o teu um plano diário de leitura da 
Bíblia?

Os (futuros) discípulos descobriram, 
mesmo sem terem pensado, que era 

para isso que tinham nascido, que era 
isso que lhes daria sentido à vida. Os 
seus corações reconheceram a quem 
pertenciam desde sempre; por isso, 
deixaram tudo “e seguiram Jesus”.

Alteram-se os modos e os lugares, 
sobretudo mudam os tempos das 
respostas. Os ingredientes continuam 
a ser os mesmos: a certeza de ter 
encontrado o que buscavas desde 
sempre, o desejo de amar e de 
pertencer, de te sentires amado e de 
te entregares, amar e servir com a 
totalidade do ser.

Estás disponível a seguir o caminho de 
discipulado?

Seguir o Mestre

“Vinde comigo”. O caminho de 
discipulado é um dom, um presente. 
A iniciativa é do Mestre! Os discípulos 
sentem-se fascinados e, ao escutarem 
o chamamento, “deixaram logo... e 
seguiram Jesus”. Ele pousa o seu olhar 
sobre cada um; o chamado sente-se 
abraçado pelo olhar do Mestre.

O discipulado começa com um olhar! 
“Vinde comigo”. Vivereis comigo. 
Caminharemos juntos. Partilharemos 
tudo. Serei vosso amigo. Sereis meus 
amigos. Conhecereis o meu coração. 
E anunciareis a todos a alegria do 
Evangelho. “Vinde comigo”. Sereis 
meus discípulos. Sereis a minha 
família.

Da nossa parte, aceitar o convite é 
sentirse atraído pelo olhar do Mestre, 
deixar outras propostas, e seguir Jesus 
Cristo.

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“VINDE COMIGO 
E FAREI DE VÓS 
PESCADORES DE 
HOMENS” 
III DOMINGO 
COMUM | B



E U C A R I S T I A S

25 Janeiro | SEGUNDA-FEIRA

António Óscar Antunes Pereira Costa, pais, sogros e cunhados
Felismina Fernandes, marido, filhos e genro
Rosa da Costa Cunha (7ºdia)
Padre Manuel Fernandes
Fernando Paulo e esposa Filho, Pais e Sogros
Custódio Mendes

26 Janeiro | TERÇA-FEIRA

Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Elvira Rodrigues Novais e pais

27 Janeiro | QUARTA-FEIRA

Maria Emília Carneiro
Manuel António dos Reis e esposa
António Rodrigues Vale
Albertina Guimarães Motta e família
Domingos Gonçalves Torrinheira

28 Janeiro | QUINTA-FEIRA 

Elvira Rodrigues Novais e pais
Francisco Fernandes Pereira Silva (1ºa.f)
Dr. Maximino Matos e esposa
António da Silva, pais e sogros
Augusto Silva Ferreira
Joaquim da Silva Magalhães e familia
Zulmira Augusta de Matos de Abreu e Silva (28º a.f)
Engº António Melão da Rocha Barros

29 Janeiro | SEXTA-FEIRA

Ester Natércia d’Oliveira e Silva Barros (30º dia)
Rui António Oliveira Silva (4ºa.f.)
Paulo Sérgio Martins Carvalho

30 Janeiro | SÁBADO

Deolinda Silva
Isabel Leite
José Fernando Sousa Pinto Fonseca
Manuel da Cunha e Rosinda de Sousa
António Magalhães Mota ( 8º Aniv. )

31 Janeiro | DOMINGO

Pelo Povo
Fernando Monteiro Castro
Maria Arminda Pinto Pereira Leitão ( 4 Aniv Falec.)
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Marinho e Maria de Moura
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Henrique Fernando Ribeiro Rocha
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
Eduardo Lemos, pais, sogros e genros
João Manuel Sousa Alves e Maria de Fátima Alves Batista

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

Paróquia de Fafe  
nas Redes Sociais

Youtube | Facebook
Subscreva Faz “gosto”

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.

https://www.youtube.com/channel/UCM3GCieaKf8U1sSg-vHBzKw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/paroquiadefafe/

