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RENOVAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO 
Pedimos a todos os 
encarregados de educação que 
façam 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

SENHORA DE 
ANTIME 
Com a dignidade e com a 
segurança que se exige, 
elaboramos o programa religioso 
para a Peregrinação Arciprestal 
de Nossa Senhora de Antime 
que será apresentado dia 23 
de Junho em conferência de 
emprensa.

PAPA FRANCISCO 
ABENÇOA BOLETIM 
“IGREJA NOVA”

SÃO JOÃO  
BATISTA

Capela da  
Fábrica do Ferro

24 de junho

18h - Eucaristia

SÃO PEDRO
Capela de Pardelhas
29 de junho

18h - Eucaristia

Chegou às mãos do Santo Padre o fac-simile 
do primeiro número do Boletim Paroquial de 
Fafe que faz 70 anos.
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BOLETIM 
RECEBE  
BÊNÇÃO PAPAL

PAPA EVOCA 
EXEMPLO DE
ARISTIDES DE 
SOUSA MENDES
O Papa Francisco assinalou na passada 
quarta-feira no Vaticano o Dia da Consciência, 
data que evoca a figura do português 
Aristides Sousa Mendes, que salvou milhares 
de pessoas do holocausto nazi durante a II 
Guerra Mundial.
Francisco assinalou que esta celebração é 
“inspirada pelo diplomata português”, que 
há cerca de 80 anos “decidiu seguir a voz da 
consciência e salvou a vida de milhares de 
judeus e outros perseguidos”.
“Que a liberdade de consciência possa ser 
respeitada sempre e em todo o lugar e que 
cada cristão possa dar exemplo de coerência, 
com uma consciência recta e iluminada pela 
Palavra de Deus”, acrescentou.

D. JOSÉ ORNELAS  
É O NOVO PRESIDENTE DA CEP

D. José Ornelas Carvalho foi esta terça-feira 
eleito presidente da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP) até 2023.
Os bispos portugueses elegeram ainda D. 
Virgílio Antunes como vice-presidente do 
organismo.
D. José Ornelas nasceu a 5 de Janeiro de 1954, 
na Madeira. Passou dois anos nas missões da 
Congregação dos Sacerdotes do Coração de 
Jesus (Dehonianos) em Moçambique entre 
1974 e 1976. Foi ordenado sacerdote a 9 
de Agosto de 1981 e bispo a 25 de Outubro 
de 2015, depois de ser nomeado bispo de 
Setúbal.

No ano em que se assinala o septuagésimo 
aniversário do Boletim Paroquial Igreja Nova, o 
Santo Padre concede a sua Bênção Apostólica 
a todos os que o têm feito, distribuído e lido 
ao longo destas sete décadas.
Numa carta dirigida aos Párocos que agora se 
dá a conhecer, o Papa Francisco manifesta “o 
seu apreço e gratidão às sucessivas gerações 
de escritores e leitores que, semana a semana, 
deram setenta anos de vida a um instrumento 
que, no pluralismo de vozes caraterístico da 
sociedade atual, procura, por assim dizer, 
ampliar a voz da Igreja”.
Esta missiva datada de 22 de Fevereiro é 
resposta a uma outra dos Párocos, que foi 
entregue em mão ao Santo Padre, a 19 de 
Fevereiro último, no Vaticano, juntamente 
com o fac-simile do primeiro número do 
Boletim Paroquial, datado de 1 de Novembro 
de 1950. Recorde-se que no passado mês 
de Fevereiro, um grupo de dez sacerdotes 
de Fafe esteve presente na audiência geral 
e pôde cumprimentar pessoalmente o Papa 
Francisco tendo-lhe feito algumas ofertas.
Assim informado desta efeméride referente 
a esta nossa publicação, o Papa Francisco 
salienta que “a comunidade paroquial de 
Santa Eulália de Fafe teve, no «festejado», um 
aliado fiel e distinto pela perícia e sentido de 
Igreja dos seus profissionais”. 
Antes de conceder “a implorada Bênção 
Apostólica” a todos os elementos da “direção, 
redação e impressão do Boletim Igreja Nova” 
bem como “a todos os seus distribuidores, 
leitores e benfeitores”, o Pontífice suplica que 
“Deus recompense abundantemente a todos 
pela sua dedicação e generosidade”.

Domingo
8h - Igreja Matriz
9h30 - Igreja Nova
10h30 - Sagrado Coração Jesus
12h - Igreja Nova
15h - Sagrado Coração Jesus
19h - Igreja Nova

Segunda-feira
9h - Igreja Nova
18h - Santo Ovídio
19h - Igreja Nova

Terça-feira
9h - Igreja Nova
18h - Pardelhas
19h - Igreja Nova

Quarta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Fábrica do Ferro
19h - Igreja Nova

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Cisterna
19h - Igreja Nova

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Granja
19h - Igreja Nova

Sábado
18h - Igreja Matriz
19h - Igreja Nova

*As portas abrem apenas 30m antes.

MISSAS 
COM POVO

INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA
www.paroquiadefafe.com

Telefones horários e contactos:
Segundas e terças-feiras 
10h30 - 11h30
968 109 282 | 912 832 676 | 927 481 781
14h - 15h: 936 032 229 | 912 832 676
17h - 18h: 910 342 296
21h - 22h: 916 935 118 | 935 965 306
Quartas-feiras: 10h30 - 11h30
253 599 316 | 927 481 781 | 927 201 816
Quintas-feiras : 10h30 - 11h30
253 599 316 | 927 201 816

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


LEITURA I  
Jeremias 20, 10-13
Disse Jeremias: «Eu ouvia as invectivas 
da multidão: ‘Terror por toda a parte! 
Denunciai-o, vamos denunciá-lo!’. Todos 
os meus amigos esperavam que eu desse 
um passo em falso: ‘Talvez ele se deixe 
enganar e assim o poderemos dominar e 
nos vingaremos dele’. Mas o Senhor está 
comigo como herói poderoso e os meus 
perseguidores cairão vencidos. Ficarão 
cheios de vergonha pelo seu fracasso, 
ignomínia eterna que não será esquecida. 
Senhor do Universo, que sondais o justo e 
perscrutais os rins e o coração, possa eu 
ver o castigo que dareis a essa gente, pois a 
Vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, 
louvai o Senhor, que salvou a vida do pobre 
das mãos dos perversos».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 68 (69)

Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, 
Senhor.    

Por Vós tenho suportado afrontas, 
cobrindo-se meu rosto de confusão. 
Tornei-me um estranho para os meus irmãos, 
um desconhecido para a minha família. 
Devorou-me o zelo pela vossa casa 
e recaíram sobre mim os insultos contra Vós.      
A Vós, Senhor, elevo a minha súplica, 
no momento propício, meu Deus. 
Pela vossa grande bondade, respondei-me, 
em prova da vossa salvação. 
Tirai-me do lamaçal, para que não me afunde, 
livrai-me dos que me odeiam e  
do abismo das águas.       

Vós, humildes, olhai e alegrai-vos, 
buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. 
O Senhor ouve os pobres 
e não despreza os cativos. 
Louvem-n’O o céu e a terra, 
os mares e quanto neles se move.   

LEITURA II 
Romanos 5, 12-15
Irmãos: Assim como por um só homem 
entrou o pecado no mundo e pelo pecado a 
morte, assim também a morte atingiu todos 
os homens, porque todos pecaram. De facto, 
até à Lei, existia o pecado no mundo. Mas 
o pecado não é levado em conta, se não 
houver lei. Entretanto, a morte reinou desde 
Adão até Moisés, mesmo para aqueles que 
não tinham pecado por uma transgressão à 
semelhança de Adão, que é figura d’Aquele 
que havia de vir. Mas o dom gratuito não 
é como a falta. Se pelo pecado de um só 
todos pereceram, com muito mais razão a 
graça de Deus, dom contido na graça de um 
só homem, Jesus Cristo, se concedeu com 
abundância a todos os homens.

EVANGELHO 
Mateus 10, 26-33
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
apóstolos: «Não tenhais medo dos homens, 
pois nada há encoberto que não venha a 
descobrir-se, nada há oculto que não venha 
a conhecer-se. O que vos digo às escuras, 
dizei-o à luz do dia; e o que escutais ao 
ouvido proclamai-o sobre os telhados. Não 
temais os que matam o corpo, mas não 
podem matar a alma. Temei antes Aquele 
que pode lançar na geena a alma e o corpo. 
Não se vendem dois passarinhos por uma 
moeda? E nem um deles cairá por terra sem 
consentimento do vosso Pai. Até os cabelos 
da vossa cabeça estão todos contados. 
Portanto, não temais: valeis muito mais do 
que todos os passarinhos. A todo aquele 
que se tiver declarado por Mim diante dos 
homens, também Eu Me declararei por ele 
diante do meu Pai que está nos Céus. Mas 
àquele que Me negar diante dos homens, 
também Eu o negarei diante do meu Pai que 
está nos Céus».

O Décimo Segundo Domingo (Ano A) mostra 
que a missão confiada aos discípulos (já 
recordada no domingo passado) não está 
isenta de riscos e perigos. Perante as 
adversidades, o Mestre insiste na confiança: 
“Não tenhais medo... Não temais: valeis 
muito mais”.

“Não temais”
O medo faz parte da nossa condição 
humana. Será porventura exagero ter o 
desejo de nunca ser invadido pelo medo. 
Mais sensato é reconhecer que o medo 
pode não ter a última palavra, que é possível 
impedir o medo de ser o motor da nossa 
maneira de viver. 
Ao pensar a nossa relação de amizade 
com Deus, talvez a palavra ‘pecado’ seja a 
que primeiro surja na nossa mente, como 
aquilo que mais nos afasta do amor de 
Deus. Hoje, porém, vamos introduzir uma 
outra perspectiva, à qual não tenhamos 
dado a devida importância: o medo. Sem 
darmos conta, o medo pode ser um grande 
impedimento para (re) começar uma relação 
de amizade com Deus. Porquê? Porque o 
medo bloqueia a confiança. Não é mero 
acaso o facto de Jesus Cristo insistir, 
uma e outra vez, em várias episódios, na 
importância de vencer o medo. Hoje, por 
exemplo, na breve passagem do Evangelho, 
refere-o por três vezes.
O medo usa várias estratégias para se 
apoderar de nós. Tanto surge como uma 
ameaça vinda do exterior, como uma força 
interna que nos bloqueia e não nos deixa 
perceber a beleza que nos habita e dá 
sentido ao mundo. O medo ganha força 
porque anda de mão dada com o sofrimento.

Traição
Há uma forma de sofrimento que só nos 
pode ser causada por quem está perto de 
nós, pelos amigos. É verdade que são os 
amigos que nos conhecem melhor, sabem 
como somos realmente. E é por isso mesmo 
que só os amigos nos podem atraiçoar.
“O sentimento de ser traído não é só uma 
ferida, é uma cratera, um rasgão que, de alto 
a baixo, nos descose. [...] Tudo se desorienta. 
A traição estilhaça o nosso quadro interno, 
precipita-nos na decepção, amarra-nos a um 
extensa e desconhecida dor” (JTM). 
É nesses momentos que precisamos de 
perceber que a amizade vale muito mais do 
que qualquer traição. Custa-nos dar mais 
valor ao tão grande bem que nos trazem os 
amigos!

Reflexão:  
Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XII DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



E U C A R I S T I A S
22 Junho | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova

18h - Capela Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
Maria Augusta Rodrigues e marido
Adélia de Jesus Leite Lopes Soares
Carmezinda Soares

23 Junho | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Francisco Sousa Antunes, esposa, filhos e neto

18h - Capela Pardelhas

19h - Igreja Nova
Maria Aurora Carvalho de Andrade Costa (7º dia)
Alzira da Conceição Rodrigues (30º dia)
Artur Rocha e filho Armando Lameiras
Carmezinda Soares
António Oliveira Silva (a.f.)

24 Junho | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela Fábrica do Ferro
Em Honra de São João Batista
Padre Manuel Fernandes
Por todos os sócios e colaboradores falecidos dos Leões do Ferro
José Pinto Carvalhais, Elisa  de Sousa, marido e filhos
Maria Nazaré Vieira  de Castro, Humberto Eugénio Ribeiro Matos, 

filha e genro

19h - Igreja Nova
José Joaquim de Oliveira e Felismina Gonçalves de Castro
Manuel da Costa e Esposa Maria Eufénia Rodrigues
Prof. Humberto Freitas Gonçalves e família
Elvira Marques dos Reis
Rosinda Marinho
Carmezinda Soares

25 Junho | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

18h - Capela de Fiéis de Deus da Cisterna

19h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Padre Manuel Fernandes
Emília Oliveira, António Joaquim Alves, Teotónio Alves e José 

Oliveira Alves
António Óscar Antunes Pereira Costa, sogros e cunhados
Carmezinda Soares

26 Junho | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Avós de Maria Isabel Ribeiro de Magalhães

18h - Capela Granja

19h - Igreja Nova
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Maria de Lourdes Teixeira Gonçalves Oliveira (30º dia)
António de Freitas (30º dia)
Albina da Fonseca (30º dia)
Carmezinda Soares

27 Junho | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
Júlia Marques Lameiras e marido, José Francisco Salgueiro
Albertina Guimarães Mota e família

19h - Igreja Nova
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira
Manuel António dos Reis e esposa
Carmezinda Soares
Albina da Fonseca (30º dia)
António de Freitas (30º dia)

28 Junho | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Leopoldina Cunha, pais e marido

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Rogério Filipe da Costa Nogueira (19º a.f.)
Henrique Fernando Ribeiro Rocha
Eduardo Lemos
Maria Fernanda Cunha, pais, sogros e família
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
João Manuel Sousa Alves e Maria de Fátima Alves Batista

12h00 - Igreja Nova
Justiniano João Alves, esposa Maria e neta Sofia
António Marinho e Maria de Moura

15h00 - Sagrado Coração de Jesus

19h00 - Igreja Nova
Joaquim da Silva Magalhães
António da Silva, pais e sogros
Florinda Vale Moreira (8º a.f.)
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Maria Antonieta Magalhães Henriques (a.n.)
Augusto Silva Ferreira
Manuel João e Pai Manuel Pereira
Carmezinda Soares

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


