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FUNERAIS 
Com a entrada na fase mais crítica de combate 
ao coronavírus, altera-se a forma de celebrarmos 
os funerais na nossa comunidade. Seguindo as 
determinações das autoridades competentes, a 
Celebração Exequial, feita com toda a dignidade, 
passa a decorrer no próprio cemitério, e apenas 
com os familiares diretos. O Cemitério Municipal 
encontra-se encerrado, abrindo apenas para os 
funerais. As capelas mortuárias ficam fechadas 
neste período e até novas indicações. 
Apelamos à compreensão de todos.

LINHA DE ESCUTA
A Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Braga 
lançou o serviço gratuito “Um Ouvido com 
C’Oração”. O objectivo é escutar e acompanhar 
espiritualmente todos os que estão a passar por 
uma situação de sofrimento, particularmente 
aquelas que não têm acesso à internet. A linha 
está acessível todos os dias, entre as 9h e as 
21h, através do número 800 210 114. O serviço 
já está disponível, é realizado “à luz da Palavra 
de Deus e da fé da Igreja Católica em contexto 
de sigilo”.

“ESTAMOS TODOS NO 
MESMO BARCO”

Com o cenário inédito da Praça São Pedro vazia com o Papa Francisco diante da Basílica Vaticana, 
numa oração pela humanidade, seguida da Bênção Urbi et Orbi, o Pontífice afirmou que é “diante do 
sofrimento que se mede o verdadeiro desenvolvimento dos povos”. Francisco falou ainda da ilusão 
de pensar “que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente”.

https://www.paroquiadefafe.com/post/vozes-de-esperan%C3%A7a-08
https://www.paroquiadefafe.com/coronavirus
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PAPA FRANCISCO
23 DE MARÇO 2020  
 A primeira condição para a oração é a fé, 
a segunda é a perseverança, a terceira é a 
coragem. Nestes dias em que é necessário 
rezar mais, pensemos se rezamos assim. O 
Senhor não decepciona! Faz-nos esperar, 
mas não decepciona. #HomiliaSantaMarta

24 DE MARÇO 2020   
 Nestes dias, faleceram médicos, sacerdotes. 
Muitos enfermeiros foram infectados porque 
estavam a serviço dos doentes. Agradeço a 
Deus pelo exemplo de heroísmo que nos dão 
em assistir os doentes. #RezemosJuntos por 
eles e suas famílias.

LER
CARTÓRIO 
PAROQUIAL
Dadas as circunstâncias que vivemos o 
cartório paroquial não está aberto. Os 
Párocos estão disponíveis pelo contacto 
telefónico e via e-mail. Todos aqueles que 
precisarem de tratar algum assunto neste 
período devem usar estes meios na certeza 
que encontraremos a melhor solução para 
cada caso. 

927201816 | 927481781
paroquiadefafe@gmail.com

Relembramos que com a suspensão das 
Eucaristias com a presença do povo, os 
párocos continuam a celebrar diariamente, 
lembrando todas as intenções pedidas 
para o dia. Contudo se alguém desejar 
alterar uma intenção já pedida faça chegar 
aos párocos essa informação pelos meios 
acima indicados.

PAPA FRANCISCO 
AGRADECEU AOS 
PÁROCOS DE FAFE

O Papa Francisco expressou gratidão aos 
párocos do Arciprestado de Fafe pelas 
ofertas entregues aquando da visita realizada 
no passado dia 19 de Fevereiro, e enviou a 
todos a sua Bênção Apostólica.
Numa carta enviada pela Secretaria de 
Estado do Vaticano, datada de 22 de 
Fevereiro, endereçada ao arcipreste de Fafe, 
o Pontífice agradece a oferta monetária para 
os mais necessitados entregue em suas 
mãos, assim como a Cruz da Misericórdia 
criada pelo artista Norberto Fonseca e dois 
poemas inéditos da poetiza fafense Leonor 
Castro. 
Recorde-se que no dia 19 de Fevereiro, os dez 
Párocos fafenses puderam cumprimentar 
o Santo Padre após a audiência geral de 
quarta-feira, na Aula Paulo VI, no Vaticano. 
Aí mesmo, depuseram estas ofertas nas 
mãos do Papa, acompanhada de uma 
carta subscrita pelos dez padres, em nome 
pessoal e dos demais sacerdotes e diáconos 
do arciprestado, sobretudo os idosos e 
doentes, e de todo o Povo de Deus das 37 
paróquias. 
Na mesma missiva, o Papa Francisco 
agradece a delicada homenagem e envia 
votos de maiores felicidades para todos. 
Envia também, na sua solicitude de 
Pastor Universal, a todas as paróquias do 
Arciprestado de Fafe a “propiciadora Bênção 
Apostólica”.

O cardeal D. António Marto presidiu no passado 
dia 25 de Março, dia litúrgico da Anunciação a 
Maria dde que ia ser Mãe de Jesus, em Fátima, 
à celebração da consagração de Portugal e de 
Espanha ao Sagrado Coração de Jesus e ao 
Imaculado Coração de Maria, pedindo o seu 
auxílio e proteção no momento de tribulação 
que vivemos atualmente.
Na oração, ajoelhado diante da imagem de 
Nossa Senhora de Fátima que se venera na 
Capelinha e que para a ocasião esteve na 
Basílica de Nossa Senhora do Rosário, o Cardeal 
português invocou os Santos Pastorinhos, 
ali sepultados, também eles vítimas de uma 
pandemia. Especialmente Santa Jacinta, de 
quem celebramos o centenário da sua morte, 
que experimentou a solidão do hospital nos 
seus últimos momentos de vida.
A iniciativa portuguesa surgiu de um pedido, 
feito por um conjunto de leigos que reuniu 
milhares de assinaturas, dirigido ao presidente 
da Conferência Episcopal Portuguesa, que 
depois consultou todos os bispos portugueses 
que anuíram ao pedido, confiando a D.António 
Marto a proclamação da oração.
A primeira consagração de Portugal ao 
Imaculado Coração de Maria aconteceu a 
13 de maio de 1931, oito meses depois do 
reconhecimento oficial das aparições pelo bispo 
de Leiria, no final da primeira peregrinação 
nacional do episcopado português a Fátima.

Consagração ao Sagrado Coração de Jesus e 
ao Imaculado Coração de Maria
Santuário de Fátima, Basílica de Nossa Senhora 
do Rosário, 25 de março de 2020

Coração de Jesus Cristo, médico das almas,
Filho amado e rosto da misericórdia do Pai,
a Igreja peregrina sobre a terra,
em Portugal e Espanha, nações que tuas são,
olha para o teu lado aberto, sua fonte de 
salvação, e suplica:
— nesta singular hora de sofrimento,
assiste a tua Igreja,
inspira os governantes das nações,
ouve os pobres e os aflitos,
exalta os humildes e os oprimidos,
cura os doentes e os pecadores,
levanta os abatidos e os desanimados,
liberta os cativos e os prisioneiros
e livra-nos da pandemia que nos atinge.

Coração de Jesus Cristo, médico das almas,
elevado no alto da Cruz e tocado pelos dedos 
do discípulo no íntimo do cenáculo,
a Igreja peregrina sobre a terra,
em Portugal e Espanha, nações que tuas são,
contempla-Te como imagem do abraço do Pai 
à humanidade,
esse abraço que, no Espírito do Amor, queremos 
dar uns aos outros
segundo o teu mandato no lava-pés, e suplica:
— nesta singular hora de sofrimento,
ampara as crianças, os anciãos 
e os mais vulneráveis,
conforta os médicos, os enfermeiros, 
os profissionais de saúde e os voluntários
cuidadores,
fortalece as famílias e reforça-nos na cidadania 
e na solidariedade,
sê a luz dos moribundos,
acolhe no teu reino os defuntos,
afasta de nós todo o mal
e livra-nos da pandemia que nos atinge.

Coração de Jesus Cristo, médico das almas e 
Filho da Virgem Santa Maria,
pelo Coração de tua Mãe,
a quem se entrega a Igreja peregrina 
sobre a terra,
em Portugal e Espanha, nações que, desde há 
séculos, suas são,
e em tantos outros países,
aceita a consagração da tua Igreja.
Ao consagrar-se ao teu Sagrado Coração,
entrega-se a Igreja à guarda 
do Coração Imaculado de Maria,
configurado pela luz da tua Páscoa 
e aqui revelado a três crianças
como refúgio e caminho 
que ao teu coração conduz.
Seja a Virgem Santa Maria, 
a Senhora do Rosário de Fátima, 
a Saúde dos Enfermos e o 
Refúgio dos Teus discípulos gerados
junto à Cruz do teu amor.
Seja o Imaculado Coração de Maria, 
a quem nos entregamos, connosco a dizer:
— nesta singular hora de sofrimento,
acolhe os que perecem,
dá alento aos que a Ti se consagram
e renova o universo e a humanidade.
Ámen.



LEITURA I  
Ezequiel 37, 12-14
Assim fala o Senhor Deus: «Vou abrir os 
vossos túmulos e deles vos farei ressuscitar, 
ó meu povo, para vos reconduzir à terra 
de Israel. Haveis de reconhecer que Eu 
sou o Senhor, quando abrir os vossos 
túmulos e deles vos fizer ressuscitar, ó meu 
povo. Infundirei em vós o meu espírito e 
revivereis. Hei-de fixar-vos na vossa terra e 
reconhecereis que Eu, o Senhor, digo e faço».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
No Senhor está a misericórdia e abundante 
redenção. 

Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor, 
Senhor, escutai a minha voz. 
Estejam os vossos ouvidos atentos 
à voz da minha súplica.    
Se tiverdes em conta as nossas faltas, 
Senhor, quem poderá salvar-se? 
Mas em Vós está o perdão, 
para Vos servirmos com reverência.  

Eu confio no Senhor, 
a minha alma espera na sua palavra. 
A minha alma espera pelo Senhor 
mais do que as sentinelas pela aurora.

Porque no Senhor está a misericórdia 
e com Ele abundante redenção. 
Ele há-de libertar Israel 
de todas as suas faltas.  

LEITURA II 
Romanos 8, 8-11
Irmãos: Os que vivem segundo a carne não 
podem agradar a Deus. Vós não estais sob 
o domínio da carne, mas do Espírito, se é 
que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, 
se alguém não tem o Espírito de Cristo, 
não Lhe pertence. Se Cristo está em vós, 
embora o vosso corpo seja mortal por causa 
do pecado, o espírito permanece vivo por 
causa da justiça. E se o Espírito d’Aquele que 
ressuscitou Jesus de entre os mortos habita 
em vós, Ele, que ressuscitou Cristo Jesus 
de entre os mortos, também dará vida aos 
vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que 
habita em vós.

EVANGELHO 
João 11, 1-45
Naquele tempo, estava doente certo homem, 
Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de 
Maria, sua irmã. Maria era aquela que tinha 
ungido o Senhor com perfume e Lhe tinha 
enxugado os pés com os cabelos. Era seu 
irmão Lázaro que estava doente. As irmãs 
mandaram então dizer a Jesus: «Senhor, o 
teu amigo está doente». Ouvindo isto, Jesus 
disse: «Essa doença não é mortal, mas é 
para a glória de Deus, para que por ela seja 
glorificado o Filho do homem». Jesus era 
amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. 
Entretanto, depois de ouvir dizer que ele 
estava doente, ficou ainda dois dias no 
local onde Se encontrava. Depois disse aos 
discípulos: «Vamos de novo para a Judeia». 
Os discípulos disseram-Lhe: «Mestre, ainda 
há pouco os judeus procuravam apedrejar-Te 
e voltas para lá?». Jesus respondeu: «Não 
são doze as horas do dia? Se alguém andar 
de dia, não tropeça, porque vê a luz deste 
mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, 
porque não tem luz consigo». Dito isto, 
acrescentou: «O nosso amigo Lázaro dorme, 
mas Eu vou despertá-lo». Disseram então 
os discípulos: «Senhor, se dorme, estará 
salvo». Jesus referia-se à morte de Lázaro, 
mas eles entenderam que falava do sono 
natural. Disse-lhes então Jesus abertamente: 
«Lázaro morreu; por vossa causa, alegro-Me 
de não ter estado lá, para que acrediteis. 
Mas, vamos ter com ele». Tomé, chamado 
Dídimo, disse aos companheiros: «Vamos 
nós também, para morrermos com Ele». Ao 
chegar, Jesus encontrou o amigo sepultado 
havia quatro dias. Betânia distava de 
Jerusalém cerca de três quilómetros. Muitos 
judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para 
lhes apresentar condolências pela morte 
do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus 
estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, 
enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta 
disse a Jesus: «Senhor, se tivesses estado 
aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei 
que, mesmo agora, tudo o que pedires a 
Deus, Deus To concederá». Disse-lhe Jesus: 
«Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: 
«Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição 
do último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu sou a 
ressurreição e a vida. Quem acredita em 
Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo 
aquele que vive e acredita em Mim, nunca 
morrerá. Acreditas nisto?». Disse-Lhe Marta: 

«Acredito, Senhor, que Tu és o Messias, o 
Filho de Deus, que havia de vir ao mundo». 
Dito isto, retirou-se e foi chamar Maria, a 
quem disse em segredo: «O Mestre está 
ali e manda-te chamar». Logo que ouviu 
isto, Maria levantou-se e foi ter com Jesus. 
Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, 
mas estava no lugar em que Marta viera ao 
seu encontro. Então os judeus que estavam 
com Maria em casa para lhe apresentar 
condolências, ao verem-na levantar-se e sair 
rapidamente, seguiram-na, pensando que 
se dirigia ao túmulo para chorar. Quando 
chegou aonde estava Jesus, Maria, logo 
que O viu, caiu-Lhe aos pés e disse-Lhe: 
«Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão 
não teria morrido». Jesus, ao vê-la chorar, e 
vendo chorar também os judeus que vinham 
com ela, comoveu-Se profundamente e 
perturbou-Se. Depois perguntou: «Onde o 
pusestes?». Responderam-Lhe: «Vem ver, 
Senhor». E Jesus chorou. Diziam então os 
judeus: «Vede como era seu amigo». Mas 
alguns deles observaram: «Então Ele, que 
abriu os olhos ao cego, não podia também 
ter feito que este homem não morresse?». 
Entretanto, Jesus, intimamente comovido, 
chegou ao túmulo. Era uma gruta, com uma 
pedra posta à entrada. Disse Jesus: «Tirai a 
pedra». Respondeu Marta, irmã do morto: 
«Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro 
dias». Disse Jesus: «Eu não te disse que, 
se acreditasses, verias a glória de Deus?». 
Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os 
olhos ao Céu, disse: «Pai, dou-Te graças por 
Me teres ouvido. Eu bem sei que sempre Me 
ouves, mas falei assim por causa da multidão 
que nos cerca, para acreditarem que Tu 
Me enviaste». Dito isto, bradou com voz 
forte: «Lázaro, sai para fora». O morto saiu, 
de mãos e pés enfaixados com ligaduras 
e o rosto envolvido num sudário. Disse-
lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então 
muitos judeus, que tinham ido visitar Maria, 
ao verem o que Jesus fizera, acreditaram 
n’Ele.

O Quinto Domingo da Quaresma (Ano 
A) recorda-nos a reanimação de Lázaro, 
antecipação do anúncio pascal, no qual a 
palavra chave é a afirmação feita por Jesus 
Cristo: “Eu sou a ressurreição e a vida”. É a 
raiz da nossa fé e da nossa esperança.

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

V DOMINGO
QUARESMA | ANO A



E U C A R I S T I A S

30 Março | SEGUNDA-FEIRA
Afonso Machado Castro
Bernardino Fernandes
Esperança Costa Silva
José Alberto Castro Leite Dantas (7º dia)

31 Março | TERÇA-FEIRA
Joaquim Ribeiro de Magalhães e pais

01 Abril | QUARTA-FEIRA
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, filho, pais e sogros
Alzira Alves Rodrigues
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Fernandes (30º dia)
Florinda Vale Moreira (a.n.)
Alberto Freitas Ribeiro Fonseca, pais, irmãos e Almas do Purgatório

02 Abril | QUINTA-FEIRA
António Augusto Freitas Carvalho (a. f.).
José Peixoto (30º dia)
Manuel de Araújo Alves

03 Abril | SEXTA-FEIRA
Rodrigo Manuel Alves Oliveira (a. n.)
Albino Ribeiro e Emília da Conceição Nogueira
Bernardino Antunes
Maria Martins
Associados Vivos e falecidos do Apostolado da Oração
Carlos Alberto Antunes Soares (a.f.)
Isaura da Silva, António de Magalhães, José de Magalhães e esposa, 

e José Maria de Magalhães
Maria Fernanda Cunha, filho José Michael, 

cunhados José e Emília Cunha e familiares
Joaquina Ribeiro

04 Abril | SÁBADO
Ana de Jesus Carvalho Silva
António Teixeira e Aurora Teixeira
Ana da Conceição Pinto.
Armando de Oliveira e filho Albano
Domingos Gonçalves Torrinheiras
Manuel Afonso e esposa e Teotónio Augusto Plácido da Silva e Castro

05 Abril | DOMINGO*
Pelo Povo

* “O pároco está obrigado todos os domingos e dias de preceito na sua 
diocese, a aplicar a Missa pelo povo que lhe foi confiado” (CIC 534)
Tendo em conta esta noemativa do Direito Canónio, que os párocos já 
observavam com a missa das 8h na Igreja Matriz, tendo agora apenas 
uma Celebração Dominical, passamos as intenções previstas para o 
Domingo para a segunda feira seguinte. 

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.
Aos Domingos procuraremos transmitir a Eucaristia com a ajuda da FafeTV.

No site www.paroquiadefafe.com colocaremos vários subsídios para celebrarem a fé em família.
Aconselhamos que assistam à transmissão da Missa dominical, de preceito, pela televisão ou pela rádio.

LINKS PARA TRANSMISSÕES:

Facebook da Arquidiocese : 18h Seg. a Sáb; 11h Dom;
Santa Missa pela TV Canção Nova;

TVI: 11h Dom;
Renascença: 12h Eucaristia todos os dias; 18h30 Seg a Sex Recitação do Terço;

Santuário de Fátima;
Vatican News

https://www.facebook.com/arquidiocese.braga/
https://tv.cancaonova.com/programa/santa-missa-na-cancao-nova/
https://tvi.iol.pt/programa/missa/53c6b3993004dc006243d35d/sinopse
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.youtube.com/watch?v=OV13abPGjTI

