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“VOZES  
PLURAIS”
RUBRICA NOVA DO IGREJA NOVA

O Igreja Nova – Boletim Paroquial 
de Fafe vai conhecer uma nova 
rubrica. Tendo completado 

70 anos de publicação ininterrupta, 
estando ainda a comemorar tal 
efeméride queremos que continue a 
sua missão de informar, mas também 
de formar. 
Tal como nos lembrou o Papa 
Francisco, na carta que nos remeteu 
em Fevereiro de 2020, queremos 
que este instrumento assente no 
“pluralismo das vozes característico da 
sociedade atual” continue ao serviço 
da comunidade, ampliando “a voz da 
Igreja”. 
É para dar resposta a este propósito 
que iniciamos este ano uma rubrica 
mensal intitulada “Vozes Plurais”. A 
referida rubrica será composta por um 
artigo de opinião sobre um tema que 
optamos por retirar das intenções de 
oração mensais do Papa Francisco para 
o ano de 2021. Esse tema é sempre 
suficientemente abrangente e permite 
uma reflexão atual e, com certeza, 
proveitosa para todos os leitores. 
O desenvolvimento do texto, seu 
enquadramento e problematização, 
é de inteira responsabilidade dos 
autores. 
Os textos serão publicados no último 
número do Igreja Nova de cada mês.

NOVO 
CONFINAMENTO

Portugal entra num novo 
confinamento até 30 de Janeiro 

imposto pela evolução desfavorável 
da pandemia. São já conhecidas as 
medidas apresentadas pelo Governo 
que determina um conjunto alargado 
de restrições e impedimentos que 
devem ser tidos em conta por todos.
Este confinamento obriga a um 
recolhimento domiciliário geral mas 
não impede, entre outras coisas, as 
celebrações religiosas que continuam 
a observar todas as regras de segurança 
impostas pela DGS. 
Por não vigorar nenhuma medida que 
impeça as Eucaristias nas tardes de 
sábado e domingo, retomaremos os 
horários habituais, a partir de 23 e 24 
de Janeiro. 

Não deixamos de apelar a todos 
que reforcem comportamentos 
de seriedade e responsabilidade. 
Lembramos que as pessoas mais 
vulneráveis devem evitar a presença 
nas celebrações comunitárias, mesmo 
considerando que nos nossos espaços 
eclesiais, com a organização que 
implementamos desde Maio de 2020, 
os riscos são diminutos. 
Todas as medidas que vigoravam até 
aqui para participar nas celebrações 
continuam em vigor. 

SEMANA DE ORAÇÃO 
PELA UNIDADE DOS 
CRISTÃOS 

No dia 18 de Janeiro de 2021 tem 
início o Oitavário de Oração pela 

Unidade dos Cristãos 2021, este ano 
com o tema “Permanecei no meu 

amor e produzireis muitos frutos 
(João 15,1-17)”, que “expressa a vocação 
para a oração, reconciliação e unidade 
na Igreja e na família 
humana, presente 
na Comunidade de 
Grandchamp”.

Como o presente confinamento 
decretado, mantemos suspensa 

a catequese presencial, continuando 
com as propostas de catequese em 
família e online.
Porque é permitida a Eucaristia 
mantemos também o ritmo de 
celebrações com a catequese  como 
está calendarizado. Por isso, no sábado 
dia 23, as crianças do 4° ano farão a 
Festa da Palavra. 
Queremos lembrar que continuamos 
a prever que a Festa da Profissão 
de Fé dos adolescentes do 7°ano 
decorra em Fevereiro, assim como a 
Festa da Eucaristia das crianças do 
4° ano decorra em Março, tal como 
conversamos com os pais no início do 
ano. 
Apelamos aos pais que vão fazendo 
com os seus filhos as propostas que a 
paróquia vai enviando semanalmente. 
Assim como aproveitem os encontros 
online que os catequistas vão 
organizando.

EUCARISTIAS
DE 18 A 30 DE JANEIRO

SEGUNDA A SEXTA
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

SÁBADO
16h45 - Sagrado Coração de Jesus**
18h - Igreja Matriz*
19h - Igreja Nova*

DOMINGO
8h - Igreja Matriz*
9h30 - Igreja Nova*
10h30 - Sagrado Coração de Jesus*
11h30 - Igreja Nova**
19h - Igreja Nova*

* necessária inscrição
** para a catequese

https://www.oikoumene.org/pt-pt/resources/documents/worship-and-background-material-for-the-week-of-prayer-for-christian-unity-2021


PAPA FRANCISCO

13 JANEIRO 2021  
Nos momentos difíceis e 
sombrios, encontramos a 
coragem de dizer: “Bendito sejas, 
Senhor”. Louvemos ao Senhor: 
isso nos fará muito bem. 
#Oração #AudiênciaGeral

14 JANEIRO 2021  
Deus vence o mal do mundo, 
assumindo-o sobre si mesmo. É 
também o modo como podemos 
elevar os outros: não julgando, 
não lhes dizendo o que fazer, 
mas estando perto deles, 
partilhando o amor de Deus.

disse...

A gravidade da situação 
pandémica impôs-nos um novo 
confinamento. Sabemos que a 

normalidade da vida pastoral tem sido 
muito condicionada. Gostaríamos de 
poder continuar, em plena liberdade, 
o nosso serviço de dedicação à 
comunidade. Teremos de o fazer, 
mas de outro modo. Até hoje temos 
sido exímios cumpridores de todas as 
orientações da Direção Geral da Saúde, 
tornando os nossos espaços – igrejas 
e lugares de encontro – seguros. Os 
gastos com o processo de higienização 
têm sido elevados, criando dificuldades 

às debilitadas economias. O trabalho 
das equipas de acolhimento valeu pela 
segurança criada, mas também pela 
sensibilização, sobretudo das pessoas 
idosas e com dificuldades em cumprir, 
com reflexos nos comportamentos 
diários do convívio de proximidade.
Consciente das responsabilidades 
que nos competem, convido a que 
não permitamos sinais de desleixo 
motivados pelo cansaço, ou por 
nos parecer que as coisas poderiam 
funcionar de outro modo. Seremos 
cumpridores escrupulosos de tudo 
quanto nos é determinado, numa 
atenção permanente a tudo quanto 
venha a ser determinado.
Se o confinamento nos vai 
impedir um trabalho presencial, 
deveremos encontrar processos 
para testemunhar proximidade 
com todos. É um momento para nos 
consciencializarmos de que somos 

comunidade onde nos intercruzamos 
na ajuda para tornar esta circunstância 
uma oportunidade e crescermos no 
amor entre nós, testemunhando uma 
solidariedade afectiva e uma solicitude 
efectiva. Ninguém se deverá sentir 
sozinho, mas sabemos que muitas 
pessoas vão passar estes dias
mergulhados numa grande solidão e 
isolamento.
Temos um programa pastoral que não 
pode ser esquecido. Nele dizemos que 
queremos ser uma Igreja sinodal: com 
isto estamos a dizer que caminhamos 
juntos. Não basta permanecer nas boas 

intenções. Precisamos de concretizar 
este sentido de caminhada conjunta, 
construindo uma fraternidade 
que a pandemia não só não pode 
destruir mas, antes pelo contrário, 
deve tornar mais forte e consistente. 
Nunca poderemos desconsiderar a 
importância da presença nas nossas 
relações. Mas o nosso Programa 
Pastoral também recorda que 
deveremos percorrer os caminhos 
digitais para que a comunhão não 
só não esmoreça, mas se solidifique 
sempre mais. Com a pandemia e 
no confinamento, as comunidades 
podem mostrar uma nova vitalidade 
que se torna ajuda para muitos e 
responsabilidade para cada um. 
Intensifiquemos, por isso, os laços e 
não cancelemos a vida da comunidade.
Dentro das exigências de um 
confinamento geral, teremos 
oportunidade de participar nas 

eucaristias, com a 
presença das pessoas, à 
semana, sábados e aos 
Domingos. Importa que 
sejam momentos de fé no 
amor a Deus e também 
de prece, para que Deus 
nos liberte desta peste. 
Tenho referido, em diversas 

ocasiões, que a pandemia deveria 
ser tempo para crescer na vivência 
de uma espiritualidade. De novo, 
solicito aos nossos cristãos que, ao 
lado dos nossos cuidados humanos, 
confiemos esta situação a Deus e 
invoquemos a proteção maternal 
de Maria. A pandemia deve ajudar-
nos a redescobrir a importância da 
oração. Acreditar em Deus Amor, 
como recorda o Programa Pastoral, 
conduz-nos a atitudes de entrega e 
confiança de todas as preocupações. 
Não o esqueçamos. Coloquemos as 
comunidades em atitude de prece.
Se teremos a possibilidade de 
participar nas eucaristias, determino 
que evitemos outras celebrações 
que possam provocar ajuntamentos 
de pessoas fora do âmbito litúrgico. 
Casamentos e baptizados devem ser 
adiados, não pela celebração em si 
mas por aquilo que provocam. Poderão 
estar presentes poucas pessoas. Só 
que, mesmo que sejam famílias, 
procedem de ambientes diferentes e 
podem tornar-se portadores do vírus, 
provocando contágios que deverão ser 
evitados. 

Os funerais merecem um cuidado 
muito especial. Sabemos o que 
encerram de emotividade, que deve 
ser controlada. Muitos morrem sem 
a companhia de familiares. Fazer o 
luto torna-se muito difícil. Importa 
que as comunidades privilegiem uma 
particular atenção aos familiares para 
que o amor se torne coragem e alento. 
As celebrações podem ter restrições 
mas nunca devem estar privadas de 
sinais variados de presença do pároco e 
das comunidades. Importa saber estar 
com quem sofre, nunca agravando a 
dor. Também aqui a caridade cristã 
nos sugerirá os gestos e atitudes mais 
adequadas. Nunca esqueçamos que 
a frieza nestes momentos é muito 
dolorosa. Também aqui teremos de 
olhar para o essencial da fé que nos 
concentra numa redescoberta do amor 
a Deus.
Do cumprimento de todas 
as orientações, e também da 
sensibilização que faremos junto das 
pessoas das nossas comunidades, 
poderemos esperar que a Quaresma 
nos possa dar alguma liberdade de 
movimentos. Infelizmente a luta terá 
de continuar e os nossos programas 
terão de adaptar-se. Trabalhando 
e rezando chegaremos a alguma 
normalidade, que exigirá sempre uma 
criatividade e adaptação das nossas 
rotinas. Acreditemos e comecemos, 
desde já, a discernir, sinodalmente, 
com as pessoas dos nossos conselhos. 
Vendo como realizar a caminhada 
quaresmal e particularmente a 
celebração da Semana Santa, com a 
vivência pascal, também através do 
compasso. Poderemos não o celebrar 
com as tradições. Encontraremos 
modos de vivenciar a ressurreição de 
Cristo em ambiente festivo.
Que Santa Maria de Braga nos 
acompanhe e proteja. Que S. 
Bartolomeu dos Mártires, que viveu 
a responsabilidade de encarar 
pessoalmente uma peste, nos conceda o 

dom de tornar as nossas comunidades 
presentes junto de quem sofre 

e gratos a todos quantos 
acompanham os doentes nos 

hospitais e lares. A cada 
um a responsabilidade 
de contribuir 
responsavelmente para o 
fim da pandemia.

+ Dom Jorge Ortiga
Arcebispo de Braga

NOTA PASTORAL

SER IGREJA  
EM TEMPO DE PANDEMIA

D. JORGE ORTIGA PEDE GESTOS CONCRETOS EM 
NOVO CONFINAMENTO

“CONSCIENTE DAS RESPONSABILIDADES QUE NOS COMPETEM 
CONVIDO A QUE NÃO PERMITAMOS SINAIS DE DESLEIXO (...) 
SEREMOS CUMPRIDORES ESCRUPULOSOS DE TUDO QUANTO 
NOS É DETERMINADO”

@pontifex_pt

CONTAS 
APOSTOLADO 
DE ORAÇÃO 2020
Apresentamos o sumário das 
contas do AO relativas ao ano 
transato:

RECEITAS 
1375€

DESPESAS
 700€

SALDO POSITIVO 
675€



LEITURA I  
1 Samuel 3, 3b-10.19

Naqueles dias, Samuel dormia no 
templo do Senhor, onde se encontrava 
a arca de Deus. O Senhor chamou 
Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». 
E, correndo para junto de Heli, disse: 
«Aqui estou, porque me chamaste». 
Mas Heli respondeu: «Eu não te 
chamei; torna a deitar-te». E ele foi 
deitar-se. O Senhor voltou a chamar 
Samuel. Samuel levantou-se, foi ter 
com Heli e disse: «Aqui estou, porque 
me chamaste». Heli respondeu: «Não 
te chamei, meu filho; torna a deitar-
te». Samuel ainda não conhecia o 
Senhor, porque, até então, nunca se 
lhe tinha manifestado a palavra do 
Senhor. O Senhor chamou Samuel 
pela terceira vez. Ele levantou-se, 
foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, 
porque me chamaste». Então Heli 
compreendeu que era o Senhor 
que chamava pelo jovem. Disse 
Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se te 
chamarem outra vez, responde: ‘Falai, 
Senhor, que o vosso servo escuta’». 
Samuel voltou para o seu lugar e 
deitou-se. O Senhor veio, aproximou-
Se e chamou como das outras 
vezes: «Samuel, Samuel!» E Samuel 
respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso 
servo escuta». Samuel foi crescendo; o 
Senhor estava com ele e nenhuma das 
suas palavras deixou de cumprir-se.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 39 (40)

Eu venho, Senhor, para fazer a vossa 
vontade.        

Esperei no Senhor com toda a 
confiança 
e Ele atendeu-me. 
Pôs em meus lábios um cântico novo, 
um hino de louvor ao nosso Deus.            

Não Vos agradaram sacrifícios nem 
oblações,  
mas abristes-me os ouvidos; 
não pedistes holocaustos nem 
expiações, 
então clamei: «Aqui estou».            
«De mim está escrito no livro da Lei 
que faça a vossa vontade. 
Assim o quero, ó meu Deus, 
a vossa lei está no meu coração». 
«Proclamei a justiça na grande 
assembleia, 
não fechei os meus lábios, Senhor, 
bem o sabeis. 
Não escondi a justiça no fundo do 
coração, 
proclamei a vossa bondade e 
fidelidade».    

LEITURA II 
1 Corintios 6, 13c-15a.17-20

Irmãos: O corpo não é para a 
imoralidade, mas para o Senhor, e 
o Senhor é para o corpo. Deus, que 
ressuscitou o Senhor, também nos 
ressuscitará a nós pelo seu poder. 
Não sabeis que os vossos corpos 
são membros de Cristo? Aquele que 
se une ao Senhor constitui com Ele 
um só Espírito. Fugi da imoralidade. 
Qualquer outro pecado que o homem 
cometa é exterior ao seu corpo; mas 
o que pratica a imoralidade peca 
contra o próprio corpo. Não sabeis 
que o vosso corpo é templo do Espírito 
Santo, que habita em vós e vos foi 
dado por Deus? Não pertenceis a vós 
mesmos, porque fostes resgatados 
por grande preço: glorificai a Deus no 
vosso corpo.

EVANGELHO 
João 1, 35-42

Naquele tempo, estava João Baptista 
com dois dos seus discípulos e, 
vendo Jesus que passava, disse: «Eis o 
Cordeiro de Deus». Os dois discípulos 
ouviram-no dizer aquelas palavras 
e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus 
voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, 
disse-lhes: «Que procurais?». Eles 

responderam: «Rabi – que quer dizer 
‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes 
Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver 
onde morava e ficaram com Ele 
nesse dia. Era por volta das quatro 
horas da tarde. André, irmão de 
Simão Pedro, foi um dos que ouviram 
João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-
lhe: «Encontrámos o Messias» – que 
quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. 
Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: 
«Tu és Simão, filho de João. Chamar-
te-ás Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

A missão do Mestre desperta a 
vocação dos (futuros) discípulos. “Eles 
foram ver onde morava e ficaram com 
Ele nesse dia”. Deus toma a iniciativa. 
Mas o consentimento é essencial, 
porque a resposta precisa de ser livre e 
assumida.

“Que procurais?”

O discipulado nasce de um encontro! 
Um encontro com uma pessoa, não 
com uma doutrina ou um livro, um 
lugar sagrado ou um rol de dogmas. 
Desse encontro, surge a curiosidade 
que se transforma em amizade, 
disponibilidade para estar juntos, ficar 
na companhia do Mestre.

As primeiras palavras de Jesus Cristo, 
no evangelho segundo João, têm 
a forma de uma pergunta: “Que 
procurais?”. Uma pergunta que, 
mais tarde, ao iniciar o discipulado 
pascal, o Ressuscitado repete a Maria 
Madalena: “A quem procuras?” (João 
20, 15).

A pergunta abre o caminho que 
envolve cada um de nós, desde aquele 
primeiro encontro ao encontro pascal 
com Maria Madalena. E chega a nós

com a mesma força e intensidade: 
“Que procurais?”. Os dois amigos de 
João Batista querem saber onde mora, 
respondem com outra pergunta, o 
que denota interesse, a tal curiosidade 
necessária para dar início a uma 
amizade.

Jesus Cristo lança-lhes um convite: 
“Vinde ver”. Chama-os a conhecer o 
seu estilo de vida e, assim, iniciar um 
novo relacionamento: o discipulado. 
Não propõe uma relação de tipo 
intelectual, como tirar umas notas e ir-
se a pensar nelas. A amizade é a base 
do discipulado cristão, ontem e hoje. 
Convida a ir ver para ficar, não um ‘ver’ 
passivo, mas a deixar-se gerar, abrir 
a possibilidade de uma mudança na 
maneira de ser e de estar no mundo.

Constatamos que é necessária uma 
mudança: da piedade e da devoção, 
do cumprimento de normas e da 
obrigação para o encontro e a relação 
pessoal, a amizade e o discipulado. É 
tempo de superar a mediocridade e 
querer iniciar o caminho!

André, depois dessa experiência 
de ter ficado com o Mestre, vai dar 
testemunho ao seu irmão; “e levou-o 
a Jesus”. A história dos primeiros 
discípulos é, afinal, a nossa história. 
Pensa na tua história de cristão, no 
modo como te tens relacionado 
com Jesus Cristo. Seja qual for o teu 
percurso, permite hoje que se torne 
numa história de encontro capaz de 
deixar uma marca no teu coração, 
capaz de mudar a tua vida. No 
momento certo, lhe dirás: “Mestre, 
onde moras?”, ou seja, “Quero ficar 
contigo”.

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“E LEVOU-O A 
JESUS” 
II DOMINGO 
COMUM | B



E U C A R I S T I A S
18 Janeiro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Sousa Gavaia, pais, irmão e cunhado

19h - Igreja Nova
Torcato Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
Carlos Alberto Novais Teixeira (18º a.f.)
Maria Rosa Silva Sousa, marido e genros

19 Janeiro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Almeida Gonçalves Sousa, pais e irmãos

19h - Igreja Nova
Albino de Lemos (1º A.F.)
Carminda Lopes da Silva (a. f.)
Albino de Lemos (1.º a. f.)

20 Janeiro | QUARTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues novais e pais
Paulo Nuno Sousa Dantas (2º a.f.)

18h - Capela de Santo António da Cisterna nos Fiéis de Deus

19h - Igreja Nova
Paulo Nuno Sousa Dantas (2º a.f.)
Ana da Conceição Pinto
Serafim de Barros, esposa e filho
Acção de graças a São Sebastião
Delfina Ilda Duarte da Fonseca (a. n.)
Manuel da Costa e Esposa Maria Eufémia Rodrigues

21 Janeiro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos

19h - Igreja Nova
Custódia de Oliveira, João a Costa e filho Eduardo
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
António da Silva e Isilda Alves Afonso e filhos
Maria da Costa Soares (2.º a. f.)

22 Janeiro | SEXTA-FEIRA

9h  - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emilia Sousa Gonçalves, pais e irmãos

19h - Igreja Nova
Maria Isabel Pereira Gomes (30ºdia)
António Gonçalves de Oliveira, esposa, filhos e netos
Adérito Lopes da Silva (a. n.)

23 Janeiro | SÁBADO

16h45 - Sagrado Coração de Jesus

18h - Igreja Matriz 

19h - Igreja Nova
Adelino Martins
Maria Fernanda da Cunha e José Michael da Cunha
Jorge Oliveira Gonçalves

24 Janeiro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Prof. Humberto Freitas Gonçalves (A.F)
Bernardino Fernandes
Engenheiro António Melão Rocha Barros (a. n.)
Francelino Moura Silva (a. n.) e esposa

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Luís Mário Aguiar Pinto Lopes
Armando Antunes e Júlia Fonseca Pereira
José Leite Oliveira e família
Rodrigo Gonçalves e esposa Ermelinda Mendes e filho
Adelina dos Anjos Teixeira
António de Oliveira e Eduarda Salomé 

11h30 - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Elvira Marques dos Reis
Rosinda Marinho

Paróquia de Fafe  
nas Redes Sociais

Youtube | Facebook
Subscreva Faz “gosto”

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

