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CONFISSÕES
EM TEMPO DE PANDEMIA

N a proximidade ao Natal 
queremos chamar a atenção dos 
paroquianos para a celebração 

do Sacramento da Confissão. A este 
propósito o Sr. Arcebispo escreveu uma 
nota pastoral (ver link na imagem) na qual 
recorda o essencial deste importante 
sacramento da vida cristã, e esclarece 
alguns pontos tendo em conta o cenário 
da pandemia que atravessamos.
Na nossa Paróquia, com regularidade, 
há a possibilidade de aceder 
ao sacramento do perdão e da 
misericórdia. Todos os dias da semana, 
os párocos estão disponíveis após a 
Missa das 9h, na Igreja Nova, para 
atender em confissão. Lembramos que 
todas as quartas-feiras, desde o Jubileu 
da Misericórdia, com a colaboração 
dos sacerdotes do Arciprestado, há 
confissões na Igreja Nova. Na primeira 
sexta-feira se cada mês, na Capela da 
Granja, há uma hora de confissões. 

Queremos informar que este ano 
não vamos ter o habitual dia de 
“confessos” (costumava ser a última 
quarta-feira antes do Natal), pelo que 
recomendamos vivamente a todos 
os que pretendam receber em seu 
coração o perdão de Deus, por meio do 
Sacramento da Reconciliação, o procure 
nos dias e horas que anunciamos atrás. 
Os que não tiverem disponibilidade 
para tal solicitem aos párocos que 

encontrarão as alternativas possíveis. 
Esta pandemia, que tanto esforço de 
adaptação nos tem proporcionado, 
não tem tudo de negativo. Aqui há 
igualmente graças a descobrir. Uma 
delas pode ser a consciência mais clara 
para não deixar a Confissão individual 
para a proximidade das festas de Natal 
ou Páscoa, optando por ir celebrando 
o sacramento mais regularmente e ao 
longo de todo o ano. 

BÊNÇÃO DAS 
GRÁVIDAS

No dia 8 de Dezembro, Dia da 
Imaculada Conceição, em todas as 

Eucaristias, iremos realizar a já habitual 
Bênção das Grávidas. As mulheres que 
estejam a viver a alegre expectativa do 
nascimento de um filho que queiram 
tomar parte nesta celebração devem 
manifestar essa vontade, por telefone 
ou email, aos párocos, para que tudo 
de se prepare convenientemente. 

PADROEIRA   
SANTA EULÁLIA

A 10 de Dezembro a Igreja 
celebra a memória 

de Santa Eulália, virgem e 
mártir, que é a padroeira da 
nossa Paróquia. Nestes tempos 
marcados pela pandemia 
queremos obviamente assinalar essa 
data com a celebração eucarística e com 
um concerto de música. As celebrações 
serão na Igreja Nova, nos horários 
habituais, 9h e 19h. Respeitando todas 
as medidas sanotárias e de segurança, 
estamos a preparar um momento 
cultural, com a intervenção de alguns 
paroquianos, que partilharemos nas 
redes sociais da paróquia. Fiquem 
atentos.

INTENÇÕES DE 
MISSAS

Informámos todos os paroquianos 
que desejem marcar intenções de 

Missas para o ano de 2021 que podem 
fazê-lo, especialmente durante o mês 
de dezembro no Cartório Paroquial 
ou nas sacristias das Igrejas e Capelas, 
usando o impresso próprio para o 
efeito.

BANCO  
ALIMENTAR

O Banco Alimentar Contra a Fome 
realiza, até 13 de dezembro, 

mais uma Campanha de Recolha 
de Alimentos. No contexto em que 
vivemos, desta vez a Campanha do 
Banco Alimentar é apenas online em 
www.alimentestaideia.pt (escolhendo 
o Banco Alimentar de Braga). Também 
possível contribuir com Vales nos 
supermercados. Convidamos todos, 
dentro das possibilidades, a ajudar 
esta causa e a alimentar esta ideia.

CONFISSÕES  
PARÓQUIA  
DE FAFE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
Igreja Nova
9H30-10H

QUARTA-FEIRA
Igreja Nova
9H30-10H30

1ª SEXTA-FEIRA DO MÊS
Capela da Granja
17H-18H



Foi-nos proposto pelos nossos 
Párocos, no ano passado, participar 
no projeto Sayes. Este grupo é 

constituído por 29 catequizandos 
e duas catequistas. Este projeto foi 
criado com o intuito da preparação da 
Jornada Mundial da Juventude, em 
Lisboa, no ano de 2023. 
A este propósito, na solenidade de 
Cristo Rei, a que presidiu na Basílica 
de São Pedro e na qual participou uma 
delegação portuguesa que contou com 
a presença bastante significativa dos 
jovens portugueses, o Papa Francisco 
convidou os jovens a assumirem 
“escolhas vigorosas, decisivas e 
eternas”. 
Nesta cerimónia foi feita a entrega 
dos símbolos, a Cruz Peregrina, com 
3,8 metros de altura, e a réplica do 
ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi 
Romani’, que retrata a Virgem Maria 
com o Menino nos braços.

O PROJETO 
O projeto Sayes assenta em alguns 
pressupostos pastorais e pedagógicos 
como:
Uma proposta para a catequese com 
adolescentes preparatória da JMJ.
Segue, em traços gerais, a história das 
JMJ nas suas diversas etapas. Inspira-
se no recente sínodo sobre os jovens e 
na Exortação Apostólica “Cristo Vive”. 
Valoriza o caminho de discernimento 
da própria vocação como resposta ao 

chamamento de Deus, expresso no seu 
título “Say yes. Aprender a dizer sim”.
Procura uma pedagogia projetual de 
evangelização e de serviço, na qual os 
adolescentes são co-protagonistas, 
juntamente com os catequistas e 
outros intervenientes em dinamismo 
de abertura ao Espírito Santo, “alma 
da missão”. Procura ser um contributo 
para a renovação da catequese 
com adolescentes. Tem um caráter 
experimental e visa ser um laboratório 
de inovação catequética.

O projeto destina-se a adolescentes 
da catequese, conta com os párocos, 
catequistas e famílias e com o apoio dos 
Secretariados Nacional e Diocesano da 
Catequese que disponibilizam todos 
os materiais.

Um dos objetivos deste grupo visa 
“comprometer-se, em Igreja, no 
anúncio do amor de Deus aos outros 
pelo serviço e pela missão”, assente  a 
exortação do Papa: «Precisamos de 
projetos que fortaleçam os jovens, os 
acompanhem e os lancem ao encontro 
dos demais, no serviço generoso e na 
missão» (Cf.ChrV30).
E para cumprir estes objetivos o grupo 
Sayes da nossa paróquia, apesar das 
dificuldades que a pandemia causa, já 
realizou algumas atividades e tem em 
vista realizar outras mais. 
No sábado passado, respondendo ao 
desafio “Faz Missão”, alguns elementos 

do grupo foram visitar a querida 
paroquiana “Melinha” (Maria Amélia 
Rodrigues) que há cerca de um ano 
se encontra bastante debilitada. 
Antecipadamente, alguns elementos 
fizeram uns postais de Natal para 
lhe oferecer, juntamente com uns 
docinhos. Esta visita foi abrilhantada 
pela concertina entoando músicas 
alegres e convidativas à dança. Foi 
um momento de muita alegria para 
ambas as partes, reinando sempre a 
boa disposição!

O grupo Sayes tem programado para 
o dia 13 de Dezembro, fazer uma 
recolha de alimentos no início da 
Eucaristia da Catequese das 11h30 na 
Igreja Nova, que irão ser entregues à 
Conferência de S. Vicente de Paulo, 
de forma a fazer face às múltiplas 
solicitações destes bens. 

O grupo Sayes lança o convite a 
outros grupos de catequese e a outras 
pessoas que se queiram associar a esta 
iniciativa.
Irão ser realizadas atividades ligadas 
ao “Cuidado da Casa Comum” pondo 
em prática a exortação apostólica 
do Papa Francisco “Laudato Si”, entre 
outras, bem como os temas/etapas 
projetados para este ano. 
Todas estas iniciativas serão realizadas 
de acordo com as normas de segurança, 
por causa da pandemia. 

[Pelo grupo Sayes]

SAYES

APRENDER  
A DIZER 
SIM

PROJETO DE 
CATEQUESE NA 
ADOLESCÊNCIA

APP da

Caridade
Na APP da Caridade deixamos 
semanalmente propostas para a 
valorização do tempo, na oração 
pessoal e familiar e também no 
compromisso pessoal e familiar.
Consulte o site da paróquia para 
aceder a todas as propostas.

II DOMINGO  
DO ADVENTO
VOZ POÉTICA
DEUS QUE VENS DE DEUS

Deus que vens de Deus
Horizonte da nossa linguagem e do 
nosso desejo

Deus que anunciamos 
Na espessura do que em nós é riso 
E choro, ao mesmo tempo 
infiguráveis

Deus, instante fugaz 
Da sede e da fome saciadas, diferidas

Que descubramos no corpo dos outros 
Os traços do bem que procuramos e 
perdemos

Que a nossa vida te reconheça 
Pela maneira como por ti se vê 
reconhecida 
Na teia do que passa e permanece,

Tu que és aquele que há-de vir, 
E Deus connosco

[José Augusto Mourão]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE ESTÁ A CAMINHO!

Os membros da família, com todo 
o cuidado e segurança, ao longo da 
semana, procurem ir ao encontro de 
alguém/da família vizinha a fim de 
simplesmente os saudar, com um 
“bom dia” ou um “olá”.

ORAÇÃO 
[Salesianos]

Quando me sinto hesitante  com a tua 
mensagem de esperança,  dá-me a 
coragem de acreditar.  Quando tenho 
medo da minha fraqueza,  ensina-
me a confiar sempre na tua Palavra. 
Quando custa deixar para trás  tantos 
hábitos egoístas,  toca o meu coração 
e converte-me.

SOLENIDADE 
DA IMACULADA 
CONCEIÇÃO

VOZ POÉTICA

Ó Senhora imaculada, silenciosa,  
De sorriso virginal,  
Frescura envolvida na canção 
formosa  
Do amanhecer inicial. 

Senhora do vestido simples da graça  
Que íntima aurora Te deu,  
Florindo, sobre a luz da terra que 
passa,  
À luz primeira do Céu. 

Senhora, o teu celeste olhar de 
padroeira  
Floresça em nosso interior,  
Abrindo a senda da pureza 
verdadeira  
Que nos conduza ao Senhor.

[Liturgia das Horas]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE REZA!

Os membros da família, neste dia 
dedicado a Nossa Senhora, rezem 
juntos o terço pelas vítimas da 
pandemia e por aqueles que gastam 
a vida a combatê-la.

ORAÇÃO 
[Salesianos]

A tua luz brilha no meio da noite e 
acende esperança no meu coração. 
Para Ti, nada é impossível. Tu trazes 
a alegria a Maria  e nela fazes nascer 
a luz  e a esperança para todos nós. 
Envia sobre nós o teu Espírito. Enche-
nos de vida nova e de esperança,  
abraça-nos com a tua ternura e graça. 
E nós, como Maria,  nos alegraremos 
em Ti.



LEITURA I  
Isaías 40, 1-5. 9-11

Consolai, consolai o meu povo, diz 
o vosso Deus. Falai ao coração de 
Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que 
terminaram os seus trabalhos e está 
perdoada a sua culpa, porque recebeu 
da mão do Senhor duplo castigo por 
todos os seus pecados. Uma voz clama: 
«Preparai no deserto o caminho do 
Senhor, abri na estepe uma estrada 
para o nosso Deus. Sejam alteados 
todos os vales e abatidos os montes e 
as colinas; endireitem-se os caminhos 
tortuosos e aplanem-se as veredas 
escarpadas. Então se manifestará a 
glória do Senhor e todo o homem verá 
a sua magnificência, porque a boca 
do Senhor falou». Sobe ao alto dum 
monte, arauto de Sião! Grita com voz 
forte, arauto de Jerusalém! Levanta 
sem temor a tua voz e diz às cidades de 
Judá: «Eis o vosso Deus. O Senhor Deus 
vem com poder, o seu braço dominará. 
Com Ele vem o seu prémio, precede-O 
a sua recompensa. Como um pastor 
apascentará o seu rebanho e reunirá os 
animais dispersos; tomará os cordeiros 
em seus braços, conduzirá as ovelhas 
ao seu descanso».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 84 (85)

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

Escutemos o que diz o Senhor: 
Deus fala de paz ao seu povo e aos 
seus fiéis. 
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 terrae 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 
2 Pedro 3, 8-14

Há uma coisa, caríssimos, que não 
deveis esquecer: um dia diante do 
Senhor é como mil anos e mil anos 
como um dia. O Senhor não tardará 
em cumprir a sua promessa, como 
pensam alguns. Mas usa de paciência 
para convosco e não quer que ninguém 
pereça, mas que todos possam 
arrepender-se. Entretanto, o dia do 
Senhor virá como um ladrão: nesse dia, 
os céus desaparecerão com fragor, os 
elementos dissolver-se-ão nas chamas 
e a terra será consumida com todas as 
obras que nela existem. Uma vez que 
todas as coisas serão assim dissolvidas, 
como deve ser santa a vossa vida e 
grande a vossa piedade, esperando e 
apressando a vinda do dia de Deus, em 
que os céus se dissolverão em chamas 
e os elementos se fundirão no ardor 
do fogo! Nós esperamos, segundo a 
promessa do Senhor, os novos céus e 
a nova terra, onde habitará a justiça. 
Portanto, caríssimos, enquanto esperais 
tudo isto, empenhai-vos, sem pecado 
nem motivo algum de censura, para 
que o Senhor vos encontre na paz.

EVANGELHO 
Marcos 1, 1-8

Início do Evangelho de Jesus Cristo, 
Filho de Deus. Está escrito no profeta 
Isaías: «Vou enviar à tua frente o meu 
mensageiro, que preparará o teu 
caminho. Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas’». Apareceu 
João Baptista no deserto, a proclamar 
um baptismo de penitência para 
remissão dos pecados. Acorria a ele 
toda a gente da região da Judeia e 
todos os habitantes de Jerusalém e 
eram baptizados por ele no rio Jordão, 

confessando os seus pecados. João 
vestia-se de pêlos de camelo, com um 
cinto de cabedal em volta dos rins, e 
alimentava-se de gafanhotos e mel 
silvestre. E, na sua pregação, dizia: «Vai 
chegar depois de mim quem é mais 
forte do que eu, diante do qual eu não 
sou digno de me inclinar para desatar 
as correias das suas sandálias. Eu 
baptizo-vos na água, mas Ele baptizar-
vos-á no Espírito Santo».

Põe-te a caminho! O Advento 
não é tempo para a preguiça ou 
procrastinação. Deus vem ao nosso 
encontro. “Preparai o caminho do 
Senhor”! Pode ser um convite já 
conhecido; é preciso acolhê-lo de 
novo, e como novo.

“Os novos céus e a nova terra”

Neste Segundo Domingo de Advento 
(Ano B), a Carta de Pedro completa 
a urgente preparação do caminho 
do Senhor com a lembrança de que 
Deus é paciente, oferece repetidas 
oportunidades. Assim se revigora a 
nossa esperança.

Primeiro, revela a maneira de ser de 
Deus: é paciente e insistente, espera 
e provoca a nossa conversão. Depois, 
envolvemos-nos no cumprimento da 
promessa divina: “Nós esperamos, 
segunda a promessa do Senhor, os 
novos céus e a nova terra”. Por fim, 
facilita a conversão, a possibilidade 
de nos deixarmos transformar por 
Deus. O Advento é caminho, não é 
inércia ou preguiça, mas dinâmica 
transformadora.

Deus quer entrar em pleno no mais 
profundo do nosso ser, chegar ao 
núcleo mais íntimo de cada um de 
nós. Para isso é que enviou o seu Filho 
a assumir a nossa carne. Porque nos 
ama, porque nos quer ajudar a viver 

o propósito pelo qual fomos criados e 
viemos a este mundo.

Um futuro melhor, uma vida melhor, 
atraem como um íman os nossos 
passos!

Para uns, é mero sonho irrealizável. 
Para nós, cristãos, é o modo de 
cumprir o sonho de Deus sobre nós. 
Estamos a caminhar, neste Advento, 
‘em busca da vida’. Sem ilusões. Cheios 
de esperança.

O escritor Eduardo Galeano (em As 
palavras andantes) diz que a utopia 
é como o horizonte: “Aproximo-me 
dois passos, ela afasta-se dois passos. 
Caminho dez passos e o horizonte 
recua dez passos. Por mais que eu 
caminhe, nunca a alcançarei. Para que 
serve a utopia? Serve para isso: para 
caminhar”.

A utopia cristã serve para caminhar 
e também, ao contrário do que diz 
Eduardo Galeano, para me aproximar 
da missão que Deus tem para mim, 
o desígnio de Deus para este tempo 
que habitamos e pelo qual somos 
habitados. O sonho de Deus começa 
hoje. A esperança cristã não nos atira 
alienados para um futuro; situa-nos 
no presente e põe-nos a caminho para 
o realizar, aqui e agora.

Algo tem de começar a mudar em 
mim e em ti para fazer acontecer 
‘os novos céus e a nova terra’. Não a 
partir de fora, mas a partir de dentro 
de nós: “como deve ser santa a vossa 
vida»! Deus quer mudar a nossa 
mentalidade e o nosso estilo de vida.

Nova mentalidade

Há uma Boa Nova que já chegou e 
está de novo a chegar ao nosso mundo 
e à nossa vida. É o Evangelho de Jesus 
Cristo, o ‘início’ da acção criadora 
de Deus, que quer renovar todas as 
coisas, também cada um de nós.

O importante é estar preparado para 
reconhecer os sinais da proximidade 
divina. Em primeiro lugar, sugere-nos 
uma mudança radical de mentalidade 
e de atitudes interiores. O cristão 
não procura ter sucesso, o seu alvo 
primordial é cumprir o propósito da 
sua vida, a missão neste mundo.

Pensa em duas qualidades que 
precisas de cultivar para preparar o 
teu coração para acolher Jesus Cristo. 
Ser-te-ão úteis para descobrires a tua 
missão, o teu propósito de vida.

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“PREPARAI O 
CAMINHO DO 
SENHOR” 
II DOMINGO   
ADVENTO | B



E U C A R I S T I A S

Segunda (dia 7)
18h - Igreja Matriz*
19h - Igreja Nova*

Terça (dia 8)
8h - Igreja Matriz*
9h30 - Igreja Nova*
10h30 - Sagrado Coração de Jesus*
11h30 - Igreja Nova*

* Requerem inscrição
As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS
7 e 8 de Dezembro - Imaculada Conceição

07 Dezembro | SEGUNDA-FEIRA
18h - Igreja Matriz

19h - Igreja Nova
Alfredo Gonçalves Fontes
António Leite Martins
Agostinho Castro
António Augusto Gonçalves Moreira (a.n.)
António de Oliveira
António Gonçalves de Macedo, mc. família
Arminda Teixeira da Costa e Familiares
Deolinda Martins (7º dia)
Laurinda Neves, marido e filha
Maria Gracinda Magalhães e Emília da Costa
Armando Augusto Fernandes Sá (1 a. f.)
Maria da Conceição Teixeira da Silva e Castro (2.º a. f.)

08 Dezembro | TERÇA-FEIRA

8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
João da costa (a.n.)
Maria de Jesus Nogueira (A. F.)
Miguel Luís e Maria João Gonçalves
Rosalina Ferreira das Neves e Marido
Rosalina Martins
Fernando Francisco Fonseca Paulo, Pais, Avós e Intenções de Maria Augusta
Maria da Conceição Faria Teixeira Fernandes
Osvaldo Gonçalves Cunha

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Maria da Conceição Pereira e João de Castro 
José Manuel Lobo Silva e familia

11h30 - Igreja Nova
Albertina Guimarães Mota
José Silva Ferreira, Fernanda Elsa Silva e Georgina Moura
Georgina Moura e Angelina Moura
João Nogueira Cunha (a. n.)

09 Dezembro | QUARTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Maria Pereira Carvalho

18h - Capela de Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
José Mendes (38º a.f.)
Maria Teresa da Costa (30º dia)

10 Dezembro | QUINTA-FEIRA 

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Alfredo de Magalhães
António Gonçalves Fontes
Lúcia Silva Peixoto e Marido
Manuel Magalhães (Sortes)

11 Dezembro | SEXTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Belmiro Carvalho
José Sousa Fernandes

19h - Igreja Nova
Avelino Carlos Soares da Costa (30º dia)
Carmezinda Soares
Júlio Novais Alves (a.n.)
Vitor Daniel Rocha Lemos Marinho
Conceição Carvalho Fernando Oliveira Freitas, filha, pais, sogros e familiares
Manuel de Oliveira (1.º a. f.)

12 Dezembro | SÁBADO

9h - Igreja Nova
António Rodrigues e Maria Pinheiro (a.n)
Florinda Pereira Lima
Manuel Pinto e Maria Cândida Fernandes Coelho
António Fonseca e Família
Luis Leite Rolo
Manuel Guedes de Freitas

10h15 - Sagrado Coração de Jesus
Elvira Rodrigues Novais e pais
Armando de Castro Fernandes e irmãos 
Júlia Alves e marido

13 Dezembro | DOMINGO

8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

8h - Sagrado Coração de Jesus
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos

9h30 - Igreja Nova
Domicília de Castro, pais e irmãos
Maria Carvalho
Armindo Teixeira, esposa e Florinda Faria

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Adriano Pires 
Hélder Manuel Cunha e familia 
João da Silva e Maria Ofélia Rebelo Lobo

11h30 - Igreja Nova
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira


