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CAIXA DOS 
BRINQUEDOS

Bem-aventuradas as famílias 
que não deitam fora a caixa 
dos brinquedos”. Esta bem-

aventurança elencada pelo Cardeal 
Tolentino Mendonça, aplicada à 
família, dá-nos belo mote para 
iniciarmos um espaço semanal 
de encontro e partilha online com 
famílias das nossas paróquias de 
Fafe e Fornelos, neste tempo de 
confinamento.
Esta iniciativa real, que vai decorrer em 
formato digital (via zoom), vai decorrer 
às sextas-feiras, às 21h, e quem 
quiser participar deverá inscrever-se 
preenchendo o formulário próprio no 
site da Paróquia de Fafe. Este encontro 
de partilha contará com a presença dos 
párocos e em alguns casos poderá ter 
convidados externos.
Temos consciência que a imagem da 
caixa dos brinquedos é sugestiva e 
simbólica: quer destacar a importância 
do tempo vivido e passado em família. 
“É nessa caixa que se encontram os 
símbolos, as brincadeiras, os risos 
distendidos, as férias em família, os 
aniversários, os jogos intermináveis 

à volta da mesa com velhos e novos 
contagiados pelo mesmo entusiasmo, 
a contemplação carinhosa sem 
nenhuma finalidade. É nessa caixa 
que estão as histórias disparatadas e 
sábias que contamos pela vida fora, aí 
se conservam os odores, os registos, as 
palavras de uma canção que cantámos 
muitas vezes e depois esquecemos, 
a primeira bicicleta, os livros que 
nos ofereceram quando ainda não 
sabíamos ler, os cromos, o silêncio 
da intimidade, a viagem à aldeia, as 
conversas à janela voltados para a 
noite. Nessa caixa está a arte de fazer 
tempo, de perdê-lo para que se torne 
mais nosso, permitindo a imaginação, 
o sentido lúdico, a alegria. A caixa dos 
brinquedos não serve para nada, e por 
isso dá-nos razões para viver” (Cardeal 
Tolentino Mendonça).
Ora, neste tempo tão exigente 
de confinamento em virtude da 
pandemia, com os filhos e muitos pais, 
mais votados aos seus lares, queremos 
ajudar a (re)descobrir o gosto de 
estarmos e sermos família.

PROFISSÃO DE FÉ
ADIADA 

Estava agendada para 20 e 21 de 
Fevereiro a Profissão de Fé dos 

adolescentes do 7º ano que, por causa 
do confinamento em virtude da 
pandemia, fica adiada sem data. 
Brevemente comunicaremos com 
os pais para um encontro online 
onde procuraremos reagendar esta 
celebração.

CORAÇÃO 
SAMARITANO
ESTENDER A MÃO AO 
POBRE!

Neste tempo de 
c o n f i n a m e n t o 

por causa da 
pandemia, esteja atento. 
Se precisar ou souber quem 
precise de alguma ajuda urgente 
ou se conhecer alguma situação difícil 
que necessite de auxílio, contacte-nos 
por aqui: 927481781 – 927201816 – 
910273481 – 913049276 ou pelo email 
paroquiadefafe@gmail.com.

DIA MUNDIAL DA 
LUTA CONTRA A 
LEPRA
31 JANEIRO

Todos os anos, em todo o mundo, 
aparecem mais de 200 mil novos 

casos. Para ajudar nesta luta podemos 
contribuir  monetariamente. Saiba 
como no site da aparf.pt.

“JUNTOS POR  
CABO DELGADO”
CAMPANHA SOLIDÁRIA

Após ter angariado cerca da 54 
mil euros, agora pedem-se bens 

para ajudar na reconstrução de  
infraestruturas. “Infelizmente a guerra 
não acabou e as suas consequências 
ainda irão durar muitos anos.”
Quem quiser ajudar com os bens que 
são pedidos veja na página do CMAB 
ou da Cáritas Diocesana. Faça desde já 
a seleção desses bens em casa. 
Para os entregar teremos na segunda 
quinzena de Fevereiro  um ponto de 
recolha em Fafe.  Combine connosco 
as entregas pelo número 927481782 
ou pelo email paroquiadefafe@gmail.
com

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

FAÇA A SUA 
INSCRIÇÃO AQUI

http:// aparf.pt
https://www.diocese-braga.pt/centromissionario/noticia/25851/
https://caritas.pt/2020/noticias-noticias/juntos-por-cabo-delgado/
https://www.paroquiadefafe.com/post/caixa-dos-brinquedos


PAPA FRANCISCO
28 JANEIRO 2021  
As palavras da Sagrada Escritura não foram escritas para ficarem presas no 
papel, mas para serem acolhidas por quem reza, fazendo-as germinar no seu 
coração.  
#Oração #PalavradeDeus

29 JANEIRO 2021  
A cultura da vida é patrimonio que os cristãos desejam 
compartilhar com todos. Cada vida humana, única e 
irrepetível, constitui um valor inestimável. Isso deve 
ser sempre anunciado novamente, com a coragem da 
palavra e das ações.

disse...

@pontifex_pt

E foi tarde, e foi manhã e foi o primeiro 
dia…
E assim começou a aventura de “ler” 
Deus e de “ler” a criação; de ler o 
mistério maior da própria existência, 
ela mesma, essa mesma a que 
fomos chamados, dentro do espaço 
e do tempo que nos ultrapassa, na 
imensidão do desconfinamento 
do multiverso de Deus, que nos toca 
procurar na pequenez do planeta que 
habitamos e na pequenez dos planetas 
que nos habitam, que nos “moram” e 
onde moramos, desafiados a ir mais 
longe, para além de nós, ao encontro 
do outro e, oxalá, ao encontro do 
totalmente outro que é Deus.
E foi tarde, e foi manhã e foi o primeiro 
dia…
E foi assim que outros tempos antes 
do nosso começaram a tentar explicar e  
procurar o sentido de estarmos aqui. Foi 
assim o primeiro dia de uma aventura 
de Deus que saiu de si ao encontro de 
nós, para que nós pudéssemos iniciar 
a viagem de regresso ao encontro de 
Deus.
Toda a aventura humana se joga neste 
“vaivém relacional”. 
Agora, somos nós que aqui estamos. 
Agora, somos nós, aqueles a quem 
toca explicar os porquês e, sobretudo, os 
“para quês” e os “comos” de estar aqui.

Somos nós, neste nosso ser aqui e 
agora, pontos de chegada e pontos de 
partida. Somos nós aqueles que ouvem 
a voz da sarça, somos nós aqueles a 
quem Deus chama para um encontro 
pessoal, descalços para não pisar os 
sonhos, descalços, no reconhecimento 
da dignidade do nosso espaço de existir, 
no reconhecimento da sacralidade do 
espaço de Deus e no reconhecimento 
da dignidade e da sacralidade do 
espaço do outro.
Somos nós aqueles que, de novo, 
ouvem as duas perguntas de Deus, 
eternamente à espera de uma resposta 
convincente:
- Adão onde estás?
- Que fizeste do teu irmão?  
Duas perguntas para as quais ainda 
não encontramos resposta; dois reptos 
a sermos gente com gente, para que 
mais gente seja gente, para que nunca 
ninguém deixe de ser pessoa. 
O que está em causa, agora e sempre 
é a necessidade de passar do “eu ao 
nós”, “do eu solitário ao nós solidário”, não 
como um enfeite de uma qualquer 
campanha eleitoral feita à pressa, mas 
no esforço existencial de baixar do 
pedestal dos nossos egos solteiros de 
afetos, viúvos de emoções e divorciados 
de compromissos. Este abaixamento, é 
mais do que nunca a condição, neste 

tempo que passa, para conseguirmos 
vencer a pandemia do medo, do 
isolamento, do aparente sem sentido 
da história que passa, que assusta, que 
nos confina, que nos pode amarrar à 
sensação da impossibilidade de olhar 
para além do medo, para além de nós, 
em direção à esperança.
Não, não estamos condenados a 
ver o sol só refletido dos charcos! 
Juntos, em comunhão e comunidade, 
podemos vencer o medo, desconfinar 
a esperança, sempre que e quando o 
outro, o outro ao lado, for o irmão que 
comigo é história no tempo, a caminho 
da eternidade.
Somos muito maiores do que os nossos 
sonhos! Juntos, seremos sempre 
maiores que os nossos medos! Somos 
filhos de um Deus maior. Somos filhos 
de um Deus, que em Cristo se fez 
história, para que nós filhos/irmãos de 
uma criação que ainda não terminou, 
sejamos verdadeiramente herdeiros 
do sonho de um paraíso a construir, 
sem pecados originantes geradores 

de desigualdades, exclusões, 
mortes e abandonos, de silêncios 
cobardes e “politicamente corretos” 
alimentados pelo pensamento bacoco 
dominante que tudo lê em cartilhas de 
extremismos, entre extrema esquerda 
e extrema direita, quando a discussão 
terá que ser cada vez mais entre 
extrema corrupção e extrema pobreza. 
E será tarde, e será manhã e será um 
novo dia… 
Temos dois Franciscos a marcar o 
ritmo desta aventura de ser; o de 
Assis e o de Roma. O de Assis que 
grita a fraternidade universal de 
todas as criaturas; o de Assis que 
grita FRATELLI TUTTI, Todos Irmãos, na 
Alegria do Evangelho (Evangelii Gaudium) 
e na Alegria do Amor (Amoris Laetitia), 
ancorado na Luz da Fé (Lumen Fidei). 
E será tarde, e será manhã e será um 
novo dia… 

Além dos documentos papais sugiro a leitura 
da Carta do Chefe Índio Seattle ao Grande 

Chefe de Washington, Franklin Pearce (1895). 
“Um dia talvez sejamos irmãos”. https://

arcodealmedina.blogs.sapo.pt/15806.html

A FRATERNIDADE 
HUMANA

Frei Fernando Ventura, OFM - 61 anos 
Responsável pelo Banco de Leite de S. Tomé e Príncipe
Embaixador Fafe Terra Justa

INTENÇÃO DO SANTO PADRE PARA O MÊS DE 
JANEIRO

MÉMORA DAS 
VITIMAS DO 
HOLOCAUSTO
28 JANEIRO

Francisco assinalou o Dia 
Internacional em Memória das 

Vítimas do Holocausto, alertando para 
“propostas ideológicas” que ameaçam 
a humanidade.
“Tenham atenção, vejam como 
começou esta estrada de morte, de 
extermínio, de brutalidade”, disse 

Francisco, no final da audiência geral, 
na biblioteca do Palácio Apostólico, 
com transmissão online.
A intervenção evocou o aniversário da 

libertação do campo de extermínio 
de Auschwitz, no final da II Guerra 
Mundial, o Dia da Memória.
“Evocamos as vítimas da Shoah e todas 

as pessoas perseguidas e deportadas 
pelo regime nazi”, referiu o Papa.
“Recordar é uma expressão de 
humanidade. Recordar é um sinal 
de civilização. Recordar é condição 
para um futuro melhor, de paz e de 
fraternidade. “Recordar é também 
estar atentos, porque estas coisas 
podem acontecer, de novo, começando 
por propostas ideológicas que querem
salvar um povo e que acabam por 
destruir um povo e a humanidade”.

in Igreja Viva



LEITURA I  
Deuteronómio 18, 15-20

Moisés falou ao povo, dizendo: «O 
Senhor teu Deus fará surgir no meio de 
ti, de entre os teus irmãos, um profeta 
como eu; a ele deveis escutar. Foi isto 
mesmo que pediste ao Senhor teu 
Deus no Horeb, no dia da assembleia: 
‘Não ouvirei jamais a voz do Senhor 
meu Deus, nem verei este grande fogo, 
para não morrer’. O Senhor disse-me: 
‘Eles têm razão; farei surgir para eles, 
do meio dos seus irmãos, um profeta 
como tu. Porei as minhas palavras na 
sua boca e ele lhes dirá tudo o que Eu 
lhe ordenar. Se alguém não escutar 
as minhas palavras que esse profeta 
disser em meu nome, Eu próprio lhe 
pedirei contas. Mas se um profeta tiver 
a ousadia de dizer em meu nome o 
que não lhe mandei, ou de falar em 
nome de outros deuses, tal profeta 
morrerá’».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 94 (95)

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não 
fecheis os vossos corações.         

Vinde, exultemos de alegria no 
Senhor, 
aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças, 
ao som de cânticos aclamemos o 
Senhor.           

Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou; 
pois Ele é o nosso Deus 
e nós o seu povo, as ovelhas do seu 
rebanho.             

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vossos corações, 
como em Meriba, como no dia de Massa 
no deserto, 
onde vossos pais Me tentaram e 
provocaram, 
apesar de terem visto as minhas obras».

LEITURA II 
1 Corintios 7, 32-35

Irmãos: Não queria que andásseis 
preocupados. Quem não é casado 
preocupa-se com as coisas do Senhor, 
com o modo de agradar ao Senhor. 
Mas aquele que se casou preocupa-
se com as coisas do mundo, com 
a maneira de agradar à esposa, e 
encontra-se dividido. Da mesma 
forma, a mulher solteira e a virgem 
preocupam-se com os interesses do 
Senhor, para serem santas de corpo 
e espírito. Mas a mulher casada 
preocupa-se com as coisas do mundo, 
com a forma de agradar ao marido. 
Digo isto no vosso próprio interesse e 
não para vos armar uma cilada. Tenho 
em vista o que mais convém e vos 
pode unir ao Senhor sem desvios.

EVANGELHO 
Marcos 1, 21-28

Jesus chegou a Cafarnaum e quando, 
no sábado seguinte, entrou na 
sinagoga e começou a ensinar, todos 
se maravilhavam com a sua doutrina, 
porque os ensinava com autoridade 
e não como os escribas. Encontrava-
se na sinagoga um homem com um 
espírito impuro, que começou a gritar: 
«Que tens Tu a ver connosco, Jesus 
Nazareno? Vieste para nos perder? Sei 
quem Tu és: o Santo de Deus». Jesus 
repreendeu-o, dizendo: «Cala-te e sai 
desse homem». O espírito impuro, 
agitando-o violentamente, soltou um 
forte grito e saiu dele. Ficaram todos 
tão admirados, que perguntavam uns 
aos outros: «Que vem a ser isto? Uma 
nova doutrina, com tal autoridade, 
que até manda nos espíritos impuros e 
eles obedecem-Lhe!». E logo a fama de 
Jesus se divulgou por toda a parte, em 
toda a região da Galileia.

Os extratos da Escritura oferecidos 
no Quarto Domingo (Ano B) podem 
ser resumidos nesta interpelação: 
“Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, 
não fecheis os vossos corações”. Estás 
disposto a ouvir a palavra divina? O 
teu coração está aberto ou fechado à 
voz do Senhor?

“Todos se maravilhavam”

O evangelho fala da actividade de 
Jesus Cristo, (em Cafarnaum) na 
Galileia, e da primeira reacção do 
povo. Este episódio resume os pontos 
fundamentais da actuação do Mestre.

“Todos se maravilhavam com a sua 
doutrina, porque os ensinava com 
autoridade”, começa por referir o 
narrador, para rematar que se tratava 
de “uma nova doutrina”. Não diz em 
que consiste essa “nova doutrina”. 
O certo é que enchia o povo de 
entusiasmo. “E logo a fama de Jesus se 
divulgou por toda a parte”.

As palavras (doutrina) vão 
acompanhadas de actos coerentes. 
Ressoa o anúncio inicial: “Cumpriu-se 
o tempo e está próximo o reino de 
Deus”. Esta é a ‘autoridade’ do Mestre. 
A sua doutrina, mais do que discurso, 
consiste em tornar presente e visível 
a salvação. A doutrina dele é salvar o 
ser humano. A autoridade dele é ser 
autêntico.

O encontro com Jesus Cristo, a escuta 
das suas palavras, a percepção dos 

seus gestos, todo o seu modo de ser e 
de estar produz surpresa e admiração. 
Espanto é o que acontece quando vês e 
ouves algo que te parece inacreditável, 
quando alguém rompe as barreiras 
do que se aceita como normal. Consta 
que foi o que aconteceu às pessoas 
diante de Jesus Cristo!

Hoje, coloca-se também diante 
de nós o desafio de nos deixarmos 
surpreender pela pessoa de Jesus 
Cristo. A primeira reacção talvez seja 
a inveja daquela gente, da sorte que 
alguns tiveram por estar naquele lugar 
com Jesus Cristo. Não, não é sorte 
deles. O espanto também é possível 
hoje, também pode ser a nossa sorte. 
Quando nos abeiramos dos relatos 
evangélicos com desejo de conhecer 
Jesus Cristo, quando saboreamos cada 
uma das suas palavras e gestos.

O aprendiz de discípulo faz o que 
está ao seu alcance para se encontrar 
com Jesus Cristo, quer acompanhar 
o Mestre, decide ficar com o Mestre, 
seguir o Mestre. Aplica-se a treinar 
a arte do espanto. O cristão nasce 
da admiração por Jesus Cristo. O 
verdadeiro caminho de discipulado 
começa quando te deixas surpreender 
pela maneira de ser do Mestre. A 
verdade é que tudo começa com o 
espanto!

Treinar o espanto 

“Todos se maravilhavam [...], porque 
os ensinava com autoridade”. De 
novo, para ser discípulos, precisamos 
de ficar maravilhados com a vida 
do Mestre. A atracção e o espanto 
marcam o caminho de discipulado!

Nós, os aprendizes de discípulos, 
precisamos de treinar, todos os dias, 
o maravilhamento, o assombro 
pela vida do Mestre. Sem endurecer 
o coração. Libertos de todas as 
‘preocupações’, podemos acolher a voz 
do Senhor e desfrutar do seu alento, 
que enche o nosso coração.

Seguir o Mestre é deixar-se 
surpreender, deter-se “num longo 
e inocente olhar” (Adorno) diante 
da novidade, essa que obriga a 
recomeçar, como se fosse a primeira 
vez que somos chamados a ser 
discípulos missionários

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS REFLEXÃO

“E LOGO A FAMA 
DE JESUS SE 
DIVULGOU POR 
TODA A PARTE” 
IV DOMINGO 
COMUM | B



E U C A R I S T I A S

01 Fevereiro | SEGUNDA-FEIRA

Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, filho, pais e sogros
António Correia de Oliveira 30ºdia
Emilia Gomes Marques
José Maria Batista de Castro Sumaviele (7º dia)

02 Fevereiro | TERÇA-FEIRA

Emilia Gomes Marques
Gervásio da Cunha
Manuel Araújo Alves

03 Fevereiro | QUARTA-FEIRA

António Magalhães
Elvira Rodrigues Novais e pais
Isaura Silva
Joaquim Pinto Lemos (30º dia)
José Fernando de Sousa Pinto da Fonseca
José Magalhães e esposa
Júlio da Cunha,Olinda de Oliveira e almas do purgatório
Manuel Magalhães e Rosa Silva
Joaquina Magalhães (7º dia)

04 Fevereiro | QUINTA-FEIRA 

Armando Costa Novais
António Pereira e esposa
Manuel Subtil da Silva
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Rosa Ferreira e Graça Gonçalves

05 Fevereiro | SEXTA-FEIRA

António Nogueira Cunha (30º dia)
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado de Oração
José de Barros (30º dia)
Serafim de Castro

06 Fevereiro | SÁBADO

Maria Eufémia Rodrigues (35.º a. f.) e Marido Manuel da Costa
Fernando Oliveira Freitas (a. f.), esposa e familiares
Abel Mendes
Emilia Gomes Marques
José Francisco Salgueiro e Júlia Marques Lameiras

07 Fevereiro | DOMINGO

Pelo Povo
Acção de Graças ao Divino Espírito Santo
Agostinho Castro
António Gonçalves Macedo, sogros e cunhados
António Marinho e Maria de Moura
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emilia Gomes Marques
José Lopes, esposa e Afonso Pires Nogueira
Maria da Conceição Costa Oliveira e Anabela Oliveira Freitas
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Olinda de Oliveira, Júlio a Cunha e almas do purgatório

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/


LUTAR DE FORMA 
ORIGINAL CONTRA O 
CORONAVÍRUS
Nota pastoral de D. Jorge Ortiga, a propósito do 
Coronavírus.

Basta abrirmos as páginas dos Evangelhos para 
podemos contemplar Jesus de Nazaré que, movido 
pelo amor misericordioso e pela paixão libertadora, 
cura e arranca tantas pessoas do poder destruidor do 
mal. Deste modo, Jesus torna palpável a proximidade 
misericordiosa de Deus.
É com Aquele de quem somos discípulos que queremos 
aprender a ser solícitos para com os doentes (cf. v.g. 
Mt 9,12) e a tomar medidas proativas na pastoral da 
saúde. Tal como Jesus, que luta contra as doenças 
de forma original, ao cuidarmos da saúde pública, 
passamos a fazer o bem. E, segundo a nossa longa 
tradição, tudo faremos, na medida das capacidades 
e da solidariedade possível, segundo a evolução das 
ciências médicas e a prática da medicina, quer pela 
prevenção das doenças, quer pela cura dos enfermos 
e, bem assim, apoiar quem deles cuida. A qualidade 
de uma comunidade afere-se por este cuidado.

SEMPRE RUMO À PÁSCOA
O dom da vida tem um valor inviolável. Temos o 
dever de a proteger, a nossa e a dos outros. É pecado 
grave atentar contra ela e, por isso, em momentos 
de epidemia, compete ao cristão sacrificar tudo para 
a defender. A festa da Páscoa, vitória da vida sobre 
a morte, é oportunidade para interiorizarmos os 
compromissos que daqui advêm.

1Conhecedores da situação atual e interessados 
na contenção do coronavírus, cabe-nos lutar 

arduamente contra todas as fontes possíveis de 
contágio. Não obstante as contingências, que não 
nos dispensam de viver a Quaresma, preparamo-nos 
para a celebração da Páscoa. É a nossa festa maior: 
«o centro de todo o ano litúrgico» (MR, p.1382). Jesus 
pediu que a celebrássemos em Sua memória. Aliás, 
«a Igreja sempre entendeu que esta ordem lhe dizia 
respeito e, por isso, foi estabelecendo normas para a 
celebração da Santíssima Eucaristia, no que se refere 
às disposições da alma, aos lugares, aos ritos e aos 
textos» (IGMR, 1).

ORIENTAÇÕES DA OMS E DGS

2Porque o bispo da Diocese tem, entre outros 
serviços, a moderação da vida litúrgica e a promoção 

da atividade apostólica nas suas comunidades, peço 
a todos e, nomeadamente, aos responsáveis destas – 
padres, religiosos e leigos – que observem, seriamente 
e com solicitude ética, as indicações aqui assinaladas, 
bem como outras amplamente divulgadas, quer 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), quer 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS). A evolução da 
situação poderá determinar medidas excecionais. Se 
necessárias, disponhamo-nos a adotá-las, de forma 
a evitar o contágio nas reuniões do povo de Deus, 
inclusive nas assembleias litúrgicas.

ATENÇÃO AOS IDOSOS E CRIANÇAS

3Os grupos de maior risco – crianças e idosos – 
merecem uma atenção redobrada. Neste sentido, 

peço que se observem todas as recomendações do 
Ministério da Saúde relativas aos Centros de Dia e 
Lares de Idosos. As visitas devem ser evitadas, ou 
mesmo restritas, assim como um cuidado atento aos 
processos de higienização pessoal e desinfeção dos 
espaços. Ao mesmo tempo, acompanhe-se de perto 
as recomendações e decisões do Estado relativas às 
escolas e colégios. Sobretudo nas áreas mais afetadas, 
e nas quais se determina o encerramento dos 
estabelecimentos de ensino, é obrigatória a suspensão 
da catequese e atividades dos grupos de jovens.

ALGUMAS ORIENTAÇÕES PASTORAIS

4A fim de concretizar esta luta contra a propagação 
do coronavírus, no que diz respeito mais 

diretamente à vida litúrgica, peço:
a) Apliquem-se as indicações já fornecidas pela 

Conferência Episcopal Portuguesa (02.03.2020): 
“Como em situações semelhantes (…) recomendamos 
algumas medidas de prudência nas celebrações e 
espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão 
na mão, a comunhão por intinção dos sacerdotes 
concelebrantes, a omissão do gesto da paz e o não uso 
da água nas pias de água benta”;

b) Durante as celebrações do Tríduo Pascal, procure-
se evitar todo o tipo de contacto que possa servir 
de transmissão: a veneração da cruz na celebração 
da Paixão do Senhor, por exemplo, far-se-á com a 
inclinação profunda, ou com a genuflexão. Além disso, 
tal momento pode ser acompanhado com cânticos ou 
com a leitura de textos apropriados.

c) Na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa, não 
deve apresentar-se, como é costume, a cruz com o 
Ressuscitado, para o beijo ou saudação com o toque 
da mão.

d) No Domingo de Páscoa, na segunda-feira de 
Páscoa ou no Domingo de Pascoela, o “Compasso” ou 
“Visita Pascal”, mesmo tendo presente a enraizada 
tradição das comunidades da nossa região, não se irá 
realizar.

Cada família, no aconchego do seu lar, deve encontrar 
modos festivos de celebrar este dia especial. A família, 
como “Igreja doméstica”, saberá viver este momento 
como verdadeiro encontro com o Ressuscitado. A 
Páscoa, sem desconsiderar a vertente comunitária, 
teve sempre um cunho familiar inconfundível. 
Pedimos, por isso, aos párocos que preparem subsídios 
pastorais que ajudem as famílias a viverem a Páscoa 
nesta situação excecional.

e) No momento presente, não nos parece 
conveniente pensar na suspensão das eucaristias 
dominicais. Sendo necessário, não deixaremos de o 
fazer. Em última circunstância, pode recorrer-se às 
novas tecnologias, tal como acompanhar a eucaristia 
através da televisão, internet ou da rádio.

f) Aos párocos solicitamos e aconselhamos que, com o 
Conselho Pastoral, decidam-se as habituais confissões 
em tempo quaresmal não deverão acontecer antes 
em tempo posterior, após este surto epidémico ser 
superado. Ciente que “a confissão individual e íntegra 
e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo 
qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia 
com Deus e com a Igreja” (CDC, can. 960), não posso 
deixar de exercer também aqui a minha missão de 
Pastor no exercício daquelas funções que me são 
atribuídas pelo Código de Direito Canónico (can. 961, 
§2), em particular, naquela competência de avaliar a 
“necessidade grave” que justifique a absolvição geral 
sem confissão individual dos pecados, sem prejuízo 
de quanto se refere na Instrução Pastoral, o Ministério 
da Reconciliação, da Conferência Episcopal de 2001.

Aqueles sacerdotes que optarem por este modo de 
celebração, conforme as recomendações do Ritual, 
sintam-se comprometidos em esclarecer os fiéis acerca 
de alguns requisitos essenciais para a celebração do 
sacramento nesta fórmula C, particularmente, que os 
penitentes se “arrependam dos pecados cometidos” 
e façam o “propósito de não mais pecar”, que se 
proponham “reparar os escândalos” e danos que, 
porventura, tiverem causado e confessem, “em devido 
tempo, cada um dos pecados graves que não podem 
confessar agora” (Cf. Ritual da Celebração da Penitência, 60). 
Reafirmamos que há o dever da confissão, por ocasião 
da Páscoa, e que esta confissão deve ser individual, a 
não ser que circunstâncias excecionais justifiquem 
o recurso às chamadas “absolvições coletivas”, tendo 
sempre presente as recomendações da DGS.

Encontramo-nos numa situação extraordinária 

e, nesse sentido, tenho a missão de providenciar 
que tanto os presbíteros como os fiéis procedam 
corretamente para evitar qualquer hipótese de 
contágio (Cf. Nota pastoral O Sacramento da Reconciliação 
na Vida da Igreja (2008). Neste sentido, aconselhamos 
os sacerdotes a evitarem as confissões, enquanto esta 
situação de epidemia se mantiver, elucidando os fiéis 
sobre a excecionalidade deste tempo e as medidas 
adotadas.

Tudo o que escrevemos neste momento está sujeito 
a ser ajustado em função da evolução da propagação 
do coronavírus. Sem alarmes infundados, mas com 
esforço redobrado, tudo faremos para que se reduza 
o impacto deste problema de saúde pública. Estamos 
persuadidos de que, com estas e outras eventuais 
medidas, o conseguiremos mais facilmente. Apelo 
à sensibilidade e sentido de corresponsabilidade, 
juntando o esforço pessoal e comunitário ao trabalho 
das instituições públicas e eclesiais, ou outras.

A todo este empenho juntemos a oração. Rezemos 
ao Senhor, que, por mediação da Sua e nossa Mãe, se 
compadeceu de todos os frágeis e doentes, para que 
dê alívio e cure todos os infetados, anime os que deles 
cuidam, ajude os investigadores a encontrar os meios 
de cura, e a todos nos dê saúde e sensibilidade para o 
cuidado compassivo dos enfermos e para evitar que a 
doença se espalhe.

ORAÇÃO
Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que 
não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livra-
nos do mal! A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo 
deste vírus que está a alastrar, a cura dos doentes, a 
proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem 
presta cuidados de saúde. Mostra-nos o Teu Rosto 
de Misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. 
Tudo isto te pedimos por intercessão de Maria, Tua 
e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha! Tu que 
vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amen!

(† Bruno Forte)

Braga, 12 de março de 2020

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz


