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FESTA EM 
SANTO OVÍDIO

Tendo concluído um ano tão atípico, começamos 
a projetar o novo ano de catequese, não sem a 
incerteza que a pandemia nos faz experimentar 
a todos. 
No acolhimento das sugestões que os 
responsáveis nacionais da Educação Cristã 
nos fizeram chegar, estamos empenhados 
em preparar o próximo ano com catequese 
presencial, na qual teremos de observar e 
respeitar todas as medidas necessárias 
que impeçam o contágio do 
coronavírus.
As estratégias para pôr em marcha 
essa catequese tendencialmente 
presencial estão a ser refletidas 
e estabelecidas, mas em todo 
o caso requerem, desde já, a 
contribuição de todos. 
Em primeiro lugar, dos pais e 
encarregados de educação 
das crianças e adolescentes, 
na renovação da inscrição ou 
na inscrição para o primeiro 
ano. Ambas podem e devem 
ser feitas no site da paróquia 
quanto antes. Quanto mais rápido 
contarmos com quantos teremos, 
mais fácil se torna a organização. Em 
relação a transferências da catequese 

de crianças e adolescentes que frequentaram 
outras paróquias essa inscrição poderá ser feita 
em Setembro. 
Em segundo lugar, precisamos da generosa 
colaboração de mais cristãos que nos ajudem 
neste serviço tão importante da comunidade. 

Precisamos de mais 
catequistas, homens 

e mulheres, jovens e 
adultos, pais e avós, 

que vivendo e 

testemunhando a sua fé na comunidade, querem 
ajudar os mais novos a crescer e a amadurecer 
na fé católica. 
Esta semana teremos nova reunião de 
coordenadores para assentar a planificação 
conjunta e possível que terá sempre de ser 
adaptável às circunstâncias que a pandemia nos 
impuser no futuro. A nossa parte não deixará 
de ser feita com seriedade, exigência e muita 
responsabilidade. Como sabemos, também 
aqui seremos mais comunidade, com mais 
compreensão e mais colaboração.

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO

INSCRIÇÕES 1º ANO

16 DE AGOSTO

10H EUCARISTIA
No parque de lazer  

de Santo Ovídio

A entrada será controlada e 
uso de máscara obrigatório

CATEQUESE 2020/2021 
EM TEMPO DE PANDEMIA

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. 

ENCÍCLICA  
LAUDATO SI’ 
(disponível no Cartório)

“Estamos a viver um ano 
de aniversário especial 
Laudato Si’. Durante 
este ano os cristãos e as 
suas comunidades são 
convidados a escutar o 
clamor da terra e dos 
pobres, promover uma 
economia e educação 
ecológicas, adoptar estilos de vida simples, 
desenvolver uma espiritualidade ecológica, 
apostar no compromisso comunitário e na 
participação activa. A pandemia não nos 
deixa dúvidas sobre a necessidade de mudar 
estilos de vida e rumo de construção do 
futuro. Esta é uma oportunidade que não 
podemos desperdiçar. A leitura destes textos 
pode bem fornecer as direcções necessárias 
para empreendermos esse caminho.

[proposta de Juan Ambrósio - Teólogo]

ELOGIO DA SEDE 
D. José Tolentino Mendonça

“O livro vem de um retiro 
que D. Tolentino fez para o 
Papa Francisco. Para mim 
é muito inspirador e penso 
que é uma boa inspiração 
precisamente porque é de 
alguém que nunca está 
totalmente satisfeito mas 
não é por isso que deixa 
de ter esperança, de ser 
optimista, de ser criativo. É porque, se eu me 
fixar simplesmente no passado, então não 
vou ter caminhos para o futuro, vai ser difícil 
que os encontre. Essa sede, desde a sede 
espiritual do encontro com Deus à sede de 
um mundo melhor, à sede da paz, à sede de 
um relacionamento... É essa sede que me 
leva constantemente a buscar, com alegria 
mas também com a pressão que tantas 
vezes o drama coloca em tudo isso.”

[proposta de D. José Ornelas - Bispo de 
Setúbal]

A NOITE ABRE MEUS OLHOS 
D. José Tolentino Mendonça

“Esta obra reúne outros livros mais pequenos 
de um dos mais importantes escritores 
portugueses do nosso tempo. São quase 
sempre formatos breves. Mas a sua escrita 
por vezes quase austera e sem artifícios é 
de uma profundíssima humanidade e de 
uma rara densidade e beleza. Escolho um 
livro deste género porque sempre gostei 
muito de ler poesia. Ler um bom poema é 
deixar-se seduzir pelas palavras, pela sua 
música, pelo seu ambiente. Com um poema 
acontece pensar, cantar, rezar, imaginar, 
falar. Já tive o privilégio de 
escrever música para grandes 
poetas da nossa língua. 
Mas independentemente do 
trabalho criativo de compor 
uma obra a partir de um 
poema – que é sempre uma 
experiência fabulosa – ler um 
poema é sempre um prazer 
único para mim.”

[proposta de Fernando Lapa - 
Compositor]

CADERNO DE ENCARGOS 
SENTIMENTAIS 
Inês Meneses

“Quando recebi este convite para indicar um 
livro, pensei de imediato: «não pode ser um 
livro de pastoral»! Para isso temos o resto do 
ano. Além disso, há literatura, fora do âmbito 
eclesial ou espiritual, que nos faz tão bem 
à alma! Proponho o livro de Inês Meneses 
porque, no meio do calor deste verão, é um 
autêntico refresco! É verdade. Há palavras 
que nos trazem ar fresco e, ao 
mesmo tempo, fazem apanhar 
sol por dentro. Lê-se quase de 
um fôlego, mas depois de o ler 
vai ter de decidir se o empresta 
ou se o volta a ler. Não vai ser 
uma decisão difícil. Eu não 
emprestei…”

[proposta de Pe. Sérgio Torres 
- Responsável da pastoral 
Arquidiocese]

Com este título do Padre Jesuíta Vasco Pinto de Magalhães queremos nesta página aconselhar 
quatro livros para leitura de férias que Agosto, em tempo de pandemia, proporciona.

“SÓ AVANÇA QUEM 
DESCANSA”

Propostas retiradas do Jornal Diário do Minho, suplemento Igreja Viva  - 30 de Julho 2020

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  
I Reis 19, 9a.11-13a
Naqueles dias, o profeta Elias chegou ao 
monte de Deus, o Horeb, e passou a noite 
numa gruta. O Senhor dirigiu-lhe a palavra, 
dizendo: «Sai e permanece no monte à 
espera do Senhor». Então, o Senhor passou. 
Diante d’Ele, uma forte rajada de vento fendia 
as montanhas e quebrava os rochedos; 
mas o Senhor não estava no vento. Depois 
do vento, sentiu-se um terramoto; mas o 
Senhor não estava no terramoto. Depois 
do terramoto, acendeu-se um fogo; mas o 
Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, 
ouviu-se uma ligeira brisa. Quando a ouviu, 
Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou 
à entrada da gruta.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 144 (145)

Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor e dai-
nos a vossa salvação.      

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis 
e a quantos de coração a Ele se convertem. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
e a sua glória habitará na nossa terra.        
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, 
abraçaram-se a paz e a justiça. 
A fidelidade vai germinar da terra 
e a justiça descerá do Céu.            
O Senhor dará ainda o que é bom 
e a nossa terra produzirá os seus frutos. 
A justiça caminhará à sua frente 
e a paz seguirá os seus passos.  
    
 LEITURA II 
Romanos 9, 1-5
Irmãos: Em Cristo digo a verdade, não minto, 
e disso me dá testemunho a consciência no 
Espírito Santo: Sinto uma grande tristeza e 
uma dor contínua no meu coração. Quisera 
eu próprio ser anátema, separado de Cristo 
para bem dos meus irmãos, que são do 
mesmo sangue que eu, que são israelitas, 

a quem pertencem a adopção filial, a 
glória, as alianças, a legislação, o culto e as 
promessas, a quem pertencem os Patriarcas 
e de quem procede Cristo segundo a carne, 
Ele que está acima de todas as coisas, Deus 
bendito por todos os séculos. Amen.

EVANGELHO 
Mateus 14, 22-33
Depois de ter saciado a fome à multidão, 
Jesus obrigou os discípulos a subir para 
o barco e a esperá-l’O na outra margem, 
enquanto Ele despedia a multidão. Logo 
que a despediu, subiu a um monte, para 
orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali 
sozinho. O barco ia já no meio do mar, 
açoitado pelas ondas, pois o vento era 
contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus 
foi ter com eles, caminhando sobre o mar. 
Os discípulos, vendo-O a caminhar sobre o 
mar, assustaram-se, pensando que fosse um 
fantasma. E gritaram cheios de medo. Mas 
logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: 
«Tende confiança. Sou Eu. Não temais». 
Respondeu-Lhe Pedro: «Se és Tu, Senhor, 
manda-me ir ter contigo sobre as águas». 
«Vem!» – disse Jesus. Então, Pedro desceu 
do barco e caminhou sobre as águas, para 
ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência 
do vento e começando a afundar-se, gritou: 
«Salva-me, Senhor!». Jesus estendeu-lhe 
logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: 
«Homem de pouca fé, porque duvidaste?». 
Logo que subiram para o barco, o vento 
amainou. Então, os que estavam no barco 
prostraram-se diante de Jesus, e disseram-
Lhe: «Tu és verdadeiramente o Filho de 
Deus».

Como conciliar a confiança com as 
situações de provação próprias desta 
experiência terrena? O Décimo Nono 
Domingo (Ano A) indica-nos que é preciso 
estar atento para reconhecer que, no meio 
das tempestades, Jesus Cristo está presente 
e tem sempre a mão estendida.

“Se és tu, Senhor, manda-me ir ter 
contigo”
Os discípulos, apesar de terem convivido 
tão de perto com o Mestre e com as coisas 
maravilhosas por ele realizadas, continuam 
a manifestar dúvidas e inseguranças. Pedro 
é o porta-voz dos medos e incertezas: “Se 
és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo”. O 
diálogo de Pedro com o Mestre, no meio 
do temporal, é um exclusivo do Evangelho 
segundo Mateus. É interessante acompanhar 
a situação existencial do apóstolo: começa 
pela dúvida, enche-se de coragem, termina 
com a súplica. Em situação semelhante, 
percebemos que a ajuda de Jesus Cristo, a 
sua presença e a mão estendida, é decisiva 
para a firmeza do nosso caminhar sobre as 
águas agitadas do quotidiano.
O ambiente descrito remete-nos para a ideia 
de sofrimento: de noite, numa tempestade no 
meio do mar, o barco é açoitado pelo vigor 
das ondas; os discípulos, cheios de medo, 
pensam ver um fantasma; o grito impotente 
de Pedro. São imagens de inquietação, 
receio, desespero, angústia, tudo o que 
caracteriza a situação mais comum diante do 
sofrimento.
No meio das dificuldades, onde procuras a 
segurança? Como costumas reagir perante 
as amarguras da vida? Nesta série, vamos 
reflectir sobre as nossas experiências de 
sofrimento e descobrir o amparo e a força 
que nos são oferecidas por Jesus Cristo.
O que é que tu farias, se estivesses no lugar 
dos discípulos e de Pedro? A intranquilidade 
e o grito de aflição também possuem um lado 
positivo. É verdade que a primeira reacção de 
Pedro poderia uma imediata demonstração 
de fé. Mas não é assim tão normal, quanto 
é fácil de o dizer da boca para fora. Quando 
estamos realmente numa situação limite, 
talvez até nos faça bem sentir um abalo nas 
nossas convicções. Poderá ser uma forma de 
sairmos mais confiantes.
Quando te apetece ficar revoltado contra 
Deus, lembra-te de que também lhe podes 
pedir ajuda. Este ‘episódio’ ensina-nos que a 
presença salvadora de Jesus Cristo não nos 
livra das tormentas. O que acontece é que se 
torna presente, no meio das aflições, e nos 
dá a mão para sermos vencedores.

Reflexão:  
Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XIX  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



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

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Armando Fernandes da Silva (7º dia)
Lucinda Soares da Costa (30º dia)
António Ribeiro Macedo
Manuel Magalhães (Sortes)

11 Agosto | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
Vitor Daniel Rocha Lemos Marinho
António Ribeiro Macedo
Maria da Conceição Ribeiro Rodrigues
Conceição Carvalho, Fernando Oliveira Freitas
Cândida Costa e Luís Pinheiro

12 Agosto | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Alzira Alves Rodrigues

19h - Igreja Nova
Acção de Graças a São Sebastião
António Ribeiro Macedo
Armando Gonçalves (8º aniv. falec.)
Luis Leite Rolo
Manuel de Freitas

13 Agosto | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Fernando Cerqueira Sousa Guedes (30º dia)
António Ribeiro Macedo

14 Agosto | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Maria Isabel Gonçalves Novais Ribeiro
Elvira Rodrigues Novais e pais
Orlando Gonçalves (30º dia)
António Ribeiro Macedo
Laura do Carmo Carneiro Freitas (10 aniv. falec.)
Laura do Carmo Carneiro Freitas e Maria Alice Fernandes Freitas
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Emília Vaz de Oliveira 33º ( Aniv.Fale.)

15 Agosto | SÁBADO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Zulmira Costa (4º a.f.) e irmãos

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Arminda Soares, António Costa Leitão e filho
Maria da Conceição Pereira e João Castro
João da Silva e Maria Ilda Cunha e sobrinha Elisabete
Elvira Costa e família
Delfina Freitas e Manuel Freitas
Joaquim Castro

12h00 - Igreja Nova

19h00 - Igreja Nova
Maria Soares
António Ribeiro Macedo
Amadeu Moura Silva
Maria Emília Costa Oliveira, Marido e Familia

16 Agosto | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Adélia da Cruz, pais, avós e tias

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Adriano Pires
Joaquim Costa

12h00 - Igreja Nova

19h00 - Igreja Nova
Ricardo Ferreira e Virgilio Ferreira
João Manuel Ribeiro
António Ribeiro Macedo
José Almeida da Costa e sogros
António da Costa Peneda ( A.F)
Paulo Sérgio Ferreira Leite Antunes Cunha

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.


