
Boletim Paroquial de Fafe

 Paróquia de Santa Eulália de Fafe | Ano LXXI | nº 01 | 03 de Janeiro 2021

NÚMEROS  
DO ANO DE 2020

O ano de 2020 foi atravessado 
pela pandemia da covid-19 
que cancelou e adiou a grande 

maioria dos batismos e matrimónios 
que estavam agendados na nossa 
Paróquia. Também por causa disso a 
agenda paroquial de 2021 está já bem 
mais preenchida que o habitual. Em 
todo o caso, para memória futura, deve 
registar-se o seguinte movimento do 
ano que agora termina:

CASAMENTOS - 1

BATISMOS - 36

ÓBITOS - 123 

GRUPO SEMEADORES 
DE ESPERANÇA

Na próxima terça feira, às 21h30, no 
Centro Pastoral de Santa Eulália 

marcamos encontro de oração com a 
Palavra de Deus.
Neste boletim não colocamos o texto, 
mas solicitamos a todos os que já 
detém o livro de apoio que façam a 
leitura do texto do segunto tema (Ex 
32, 1-14). 

SUSPENSÃO DA 
CATEQUESE 
PRESENCIAL

Tendo ainda presente o estado 
de emergência, estendemos 

a suspensão da catequese no seu 
modelo presencial até ao fim do mês 
de janeiro. Em coordenação estamos 
constantemente a reavaliar, por isso, 
pedimos a vossa atenção à nossa 
informação.

FESTA DO PAI NOSSO 
As crianças do 2º ano de Catequese 

irão fazer a Festa do Pai Nosso no 
dia 9 de Janeiro, na Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus.

ASSINATURA 
DIGITAL 

Para a assinatura digital do Boletim 
Paroquial, tal como anunciamos na 

passada semana, é necessário:

1. Fazer login no site da Paróquia de 
Fafe.

2. Enviar um email para 
p a r o q u i a d e f a f e @ g m a i l . c o m , 
indicando o nome de perfil usado no 
passo anterior.

3. Proceder à satisfação da contribuição 
anual, por um dos meios que 
indicaremos no email de resposta. 

4. Enviar o comprovativo da 
contribuição, recebendo em seguida a 
confirmação da assinatura e o acesso 
ao formato digital.

DIA DO 
COORDENADOR
9 JANEIRO 

O Departamento Arquidiocesano 
para a Formação e 

Ministérios Laicais dinamiza o Dia 
Arquidiocesano do Coordenador 
no dia 9 de Janeiro com tema 
“Coordenador: olha, escuta, ama”. 
É direcionado aos coordenadores 
dos diversos grupos eclesiais: 
Grupos “Semeadores de Esperança”, 
Catequistas, Grupos de Jovens, 
Chefes do CNE, Grupos Sócio-
Caritativos, Leitores, Acólitos, 
Grupos Corais, Grupos de Oração. 
O encontro pode ser participado 
presencialmente, mediante inscrição 
prévia mas, em tempo de pandemia, 
haverá transmissão em direto nas 
redes sociais da Arquidiocese. 

54º  
DIA MUNDIAL  
DA PAZ
1 DE JANEIRO
Na mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2021, o Papa Francisco 
lança um apelo para que todos se tornem “profetas e testemunhas da 
cultura do cuidado, a fim de preencher tantas desigualdades sociais.”
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54º DIA MUNDIAL DA PAZ

NÃO HÁ PAZ SEM 
A CULTURA DO 
CUIDADO

RESUMO DA 
MENSAGEM DO PAPA 
FRANCISCO

APP da

Caridade
EPIFANIA
DO SENHOR
03 Janeiro

VOZ POÉTICA

Deus, foste tu que nos puseste 
nos caminhos do tempo 
e disseste à nossa vida que a 
esperança se cumpre 
atravessando a noite sem bagagens

como os Magos à procura do 
presépio, 
assim caminhamos para ti; 
que nos guie a estrela

para a prática das mãos, dos olhos e 
da esperança 
e nos revele os perigos tortuosos; 
que nos transporte a quadriga da 
justiça e da fortaleza 
e que João Batista, estrela d’alva 
antes do dia que nasce, 
nos indique o roteiro do teu Nome e 
do teu rosto

dá-nos também a companhia de Maria 
que nos ajude a descortinar 
as janelas do deserto e da alegria 
santifica-nos, Deus, pelo fogo da tua 
consolação 
e pelo fogo que acendeste entre 
todos nós aqui reunidos 
na memória da tua Páscoa,

Deus do nosso berço e do nosso túmulo, 
que vens no Pai, no Filho e no 
Espírito Santo

[José Augusto Mourão]

FAMÍLIA 
SAMARITANA:  
QUE É MISSIONÁRIA!

Os membros da família irão, ao 
longo desta semana, anunciar que 
o Menino Jesus nascido no Presépio 
é o Salvador de todo o mundo. Este 
anúncio missionário pode ser feito 
de viva voz e igualmente por vias 
digitais. 

in www.vaticannews.va

Todos remamos juntos no mesmo 
barco, cujo leme é a dignidade da 
pessoa e a meta, uma globalização 
mais humana.
Em síntese, esta é a ideia que o Papa 
Francisco expressa na mensagem 
para o Dia Mundial da Paz de 2021, 
celebrado em 1° de janeiro.
O texto foi publicado no dia 8 de 
Dezembro pela Sala de Imprensa da 
Santa Sé, cujo título é “A cultura do 
cuidado como percurso de paz”.

SOLIDARIEDADE 
ÀS VÍTIMAS DA 
PANDEMIA

A mensagem não deixa de 
analisar a marca deste 2020: a 

pandemia. A crise provocada pelo 
novo coronavírus “se transformou 
num fenômeno plurissetorial e global, 
agravando fortemente outras crises 
inter-relacionadas como a climática, 
alimentar, econômica e migratória, 
e provocando grandes sofrimentos e 
incômodos”.

O pensamento do Pontífice foi às 
pessoas que perderam um familiar ou 
uma pessoa querida ou a quem ficou 
sem emprego. E um agradecimento 
especial a quem trabalha em hospitais 
e centros de saúde, com um renovado 
apelo às autoridades para que as 
vacinas sejam acessíveis a todos.

SOU O GUARDIÃO DO 
MEU IRMÃO? COM 
CERTEZA!

No longo texto, o Papa faz uma 
“gênese” da cultura do cuidado 

desde os primórdios da criação, como 
narram vários episódios bíblicos. No 
Antigo Testamento, talvez o mais 
emblemático seja a relação entre Caim 
e Abel, e a famosa resposta depois 
do assassinato: Sou eu, porventura, o 
guardião do meu irmão? “Com certeza”, 
responde o Papa sem pestanejar.

Já no Novo Testamento, Jesus encarna o 
ápice da revelação do amor do Pai pela 
humanidade. “No ponto culminante 
da sua missão, Jesus sela o seu cuidado 
por nós, oferecendo-Se na cruz e 
libertando-nos assim da escravidão do 
pecado e da morte.”

Esta cultura do cuidado se aprimorou 
na Igreja nascente com as obras de 
misericórdia corporal e espiritual, 
que no decorrer dos séculos ficaram 
visíveis em hospitais, albergues para os 
pobres, orfanatos, lares para crianças e 
abrigos para forasteiros.

O Cristianismo, portanto, ajudou a 
amadurecer o conceito de pessoa, a 
ponto que hoje podemos dizer que 
“toda a pessoa humana é fim em si 
mesma, e nunca um mero instrumento 
a ser avaliado apenas pela sua utilidade: 
foi criada para viver em conjunto na 
família, na comunidade, na sociedade, 
onde todos os membros são iguais em 
dignidade. E desta dignidade derivam 
os direitos humanos.”

BÚSSOLA PARA UM 
RUMO COMUM

Se o ser humano tem direitos, tem 
também deveres, como o cuidado 

dos mais vulneráveis e também da 
criação.

Para Francisco, todos esses princípios 
elucidados na mensagem constituem 
uma bússola para dar um rumo comum 
ao processo de globalização, “um rumo 
verdadeiramente humano”.
Aqui o Papa chama em causa um 
“forte e generalizado protagonismo 
das mulheres na família e em 
todas as esferas sociais, políticas e 
institucionais”.

COMO CONVERTER 
NOSSO CORAÇÃO?

O Pontífice recorda que esta 
“bússola dos princípios sociais” 

vale também para as relações entre as 
nações. E pede o respeito pelo direito 
humanitário em conflitos e guerras. 
“Infelizmente, constata o Santo Padre, 
muitas regiões e comunidades já 
não se recordam dos tempos em que 
viviam em paz e segurança.”

Mais uma vez o Santo Padre lamenta 
o desperdício de dinheiro com 
armamentos, quando poderia ser 
utilizado “para prioridades mais 
significativas”, relançando a ideia 
de São Paulo VI de criar um “Fundo 
mundial” com a utilização dos recursos 
da corrida armamentista para o 
desenvolvimento dos países mais 
pobres.

Outro elemento fundamental 
para a promoção da cultura do 
cuidado é a educação. Neste projeto, 
estão envolvidos famílias, escolas, 
universidades e os líderes religiosos. 
Francisco se dirige a quem trabalha 
neste campo “para que se possa chegar 
à meta duma educação «mais aberta e 
inclusiva”, fazendo votos de que neste 
contexto o Pacto Educativo Global 
“encontre ampla e variegada adesão”.

NÃO HÁ PAZ SEM 
A CULTURA DO 
CUIDADO

Toda a mensagem do Pontífice, 
enfim, é estruturada para afirmar 

o princípio de que não há paz sem a 
cultura do cuidado.

“Neste tempo, em que a barca 
da humanidade, sacudida pela 
tempestade da crise, avança com 
dificuldade à procura dum horizonte 
mais calmo e sereno, o leme da 
dignidade da pessoa humana e a 
«bússola» dos princípios sociais 
fundamentais podem consentir-nos 
de navegar com um rumo seguro e 
comum. Como cristãos, mantemos o 
olhar fixo na Virgem Maria, Estrela do 
Mar e Mãe da Esperança.”

“Não cedamos à tentação de nos 
desinteressarmos dos outros, 
especialmente dos mais frágeis”, é o 
apelo final do Papa.

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html


LEITURA I  
Isaías 60, 1-6

Levanta-te e resplandece, Jerusalém, 
porque chegou a tua luz e brilha sobre 
ti a glória do Senhor. Vê como a noite 
cobre a terra e a escuridão os povos. 
Mas, sobre ti levanta-Se o Senhor 
e a sua glória te ilumina. As nações 
caminharão à tua luz e os reis ao 
esplendor da tua aurora. Olha ao redor 
e vê: todos se reúnem e vêm ao teu 
encontro; os teus filhos vão chegar de 
longe e as tuas filhas são trazidas nos 
braços. Quando o vires ficarás radiante, 
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, 
pois a ti afluirão os tesouros do mar, 
a ti virão ter as riquezas das nações. 
Invadir-te-á uma multidão de camelos, 
de dromedários de Madiã e Efá. Virão 
todos os de Sabá, trazendo ouro e 
incenso e proclamando as glórias do 
Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 71 (72)

Virão adorar-Vos, Senhor, todos os 
povos da terra.         

Ó Deus, concedei ao rei o poder de 
julgar 
e a vossa justiça ao filho do rei. 
Ele governará o vosso povo com justiça 
e os vossos pobres com equidade..            
Florescerá a justiça nos seus dias 
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 
Ele dominará de um ao outro mar, 
do grande rio até aos confins da terra.            
Os reis de Társis e das ilhas virão com 
presentes, 
os reis da Arábia e de Sabá trarão suas 
ofertas. 
Prostrar-se-ão diante dele todos os 
reis, 
todos os povos o hão-de servir.  
Socorrerá o pobre que pede auxílio 
e o miserável que não tem amparo. 
Terá compaixão dos fracos e dos 
pobres 
e defenderá a vida dos oprimidos.   

LEITURA II 
Efésios 3, 2-3a.5-6

Irmãos: Certamente já ouvistes falar 
da graça que Deus me confiou a vosso 
favor: por uma revelação, foi-me dado 
a conhecer o mistério de Cristo. Nas 
gerações passadas, ele não foi dado a 
conhecer aos filhos dos homens como 
agora foi revelado pelo Espírito Santo 
aos seus santos apóstolos e profetas: os 
gentios recebem a mesma herança que 
os judeus, pertencem ao mesmo corpo 
e participam da mesma promessa, em 
Cristo Jesus, por meio do Evangelho.

EVANGELHO 
Mateus 2, 1-12

Tinha Jesus nascido em Belém da 
Judeia, nos dias do rei Herodes, 
quando chegaram a Jerusalém uns 
Magos vindos do Oriente. «Onde está 
– perguntaram eles – o rei dos judeus 
que acaba de nascer? Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-
l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes 
ficou perturbado e, com ele, toda a 
cidade de Jerusalém. Reuniu todos os 
príncipes dos sacerdotes e escribas 
do povo e perguntou-lhes onde devia 
nascer o Messias. Eles responderam: 
«Em Belém da Judeia, porque assim 
está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo nenhum 
a menor entre as principais cidades 
de Judá, pois de ti sairá um chefe, que 
será o Pastor de Israel, meu povo’». 
Então Herodes mandou chamar 
secretamente os Magos e pediu-lhes 
informações precisas sobre o tempo 
em que lhes tinha aparecido a estrela. 
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: 
«Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O 
encontrardes, avisai-me, para que 
também eu vá adorá-l’O». Ouvido o 
rei, puseram-se a caminho. E eis que 
a estrela que tinham visto no Oriente 
seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. Ao ver 
a estrela, sentiram grande alegria. 

Entraram na casa, viram o Menino 
com Maria, sua Mãe, e, prostrando-se 
diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, 
abrindo os seus tesouros, ofereceram-
Lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, 
avisados em sonhos para não voltarem 
à presença de Herodes, regressaram à 
sua terra por outro caminho.

A Epifania celebra o esplendor da Luz 
do Natal. Desponta a aurora de um 
novo dia que ilumina todos os povos e 
nações. É a festa da universalidade da 
salvação. É também a realização plena 
da promessa.

“Nós vimos a sua estrela”

A imagem visual deste episódio 
detémse numa estrela especial que 
orienta o caminho: “Nós vimos a sua 
estrela no Oriente e viemos adorá-
l’O”. Para nós, não é a estrela que 
determina a condição do Menino. Ele 
mesmo é a Estrela da Humanidade. 
Ele é o Caminho, o único que conduz 
ao sentido da vida, ao encontro da 
nossa identidade e missão.

Os Magos eram homens inquietos 
e atentos aos sinais. São João 
Crisóstomo propõe-nos uma mudança 
de perspetiva ao dizer que os Magos 
não se puseram a caminho por terem 
visto a Estrela, antes foram capazes de 
ver a Estrela porque já se tinham posto 
a caminho.

Uma conversa, uma leitura, um 
momento de oração, uma situação 
inesperada, despertam em nós a 
vontade de nos pormos a caminho. 
Não fiquemos instalados no nosso 
comodismo, encerrados no «palácio» 
do nosso egoísmo. A inquietação 
interior é uma luz que nos nasce por 
dentro, é sinal de que queremos algo 
mais para a nossa vida. Apesar das 
dificuldades do caminho, os Magos 

permaneceram focados na estrela. O 
texto dá a entender momentos em 
que parece que eles deixaram de ver a 
estrela.

Não desistiram. Há situações em que 
talvez nos pareça ofuscado o brilho 
da presença de Deus… Aprendamos, 
com os Magos, a manter a atenção no 
essencial.

A busca converte-se em encontro. 
Chegamos ao último ‘episódio’ desta 
‘série’ de Advento e Natal “em busca da  
vida”. Queira Deus que em nós tenha 
acontecido essa história de encontro, 
história de amor e de esperança, de 
luz e de vida. Pelo menos, tenha sido 
iniciada a procura, alguma coisa que 
nos tenha posto a caminho do nosso 
propósito de vida.

A história dos Magos é uma parábola 
da nossa vida. Somos buscadores de 
vida, buscadores de Deus. Esperamos 
algo mais, somos movidos pelo anseio 
do coração que se sabe incompleto 
e procura a ‘estrela’ que lhe mostre 
o pleno sentido da vida. E agora? 
“Regressaram à sua terra por outro 
caminho”, conclui o evangelista. 
Agora, é tempo para tomarmos 
outro caminho. Agora, é desafio a 
acolher a nossa existência como um 
projeto inacabado, por exemplo, 
empenharmo-nos em assumir um 
caminho de discipulado.

Atenção plena

Os Magos ensinam-nos a observar 
com atenção plena. Queres 
aprofundar o sentido da vida? Põe-te a 
caminho.

Permanece atento aos sinais e à 
realidade. Com confiança. Há uma 
estrela que te guia desde o início. Há 
uma estrela que, a meio do caminho, 
te enche de alegria. Há uma estrela 
que te conduz até à meta.

Hoje, seguir a estrela é estar atento 
aos pequenos sinais, ter tempo para 
ver o que está a mudar, aprender a ver 
o invisível, descobrir o essencial de 
que falava o principezinho, o que só 
se vê com o coração. Talvez agora não 
esteja a brilhar no firmamento do céu, 
mas por certo habita o quotidiano, 
está aí diante de nós.

Descobri-la faz-te encontrar o 
propósito da vida. Não a vês?

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“REGRESSARAM 
À SUA TERRA POR 
OUTRO CAMINHO” 
EPIFANIA  
NATAL | B



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

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Manuel Castro Couto (30º dia)
João Silva Carvalho (30º dia)
Vladimiro José Henriques Pires (30º dia)
Íris Lara Ferreira Oliveira Lobo (30º dia)
António Neves (30º dia)
Rosa Conceição Lopes Costa

05 Janeiro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
José Sousa Fernandes
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
José da Cunha (1.º a. f.)
António Costa Novais (1º a.f.)
Alberto Manuel Monteiro Pereira Leite, sogros, cunhado, pais e irmão
Florinda Mendes (30ºdia)

06 Janeiro | QUARTA-FEIRA

9h - Igreja Nova

18h - Capela de São João Batista na fá brica do Ferro
Florinda Mendes
Manuel Júlio Moura, esposa e filho
Maria da Conceição Soares e família
Maria Nazaré Vieira de Castro, Humberto Eugénio Ribeiro Matos, filha e genro
Maria Emília Bastos Leitão
António de Jesus Moreira
José Pinto Carvalhais, Elisa de Sousa, marido e filhos

19h - Igreja Nova
Fernando Augusto Gonçalves Cunha
Isaura da Conceição Hipólito (32º a.f.), marido, filho, neto, genro e família
Samuel Armando Carvalho Oliveira

07 Janeiro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h- Igreja Nova
Maria Antónia de Magalhães (30º dia)
António Gonçalves, sogros e cunhados
Luísa Fernandes (30º dia)
Agostinho Castro

08 Janeiro | SEXTA-FEIRA

9h  - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Serafim de Castro
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova

09 Janeiro | SÁBADO
16h45 - Sagrado Coração de Jesus *

18h - Igreja Matriz*
Maria da Conceição Ribeiro Rodrigues

19h - Igreja Nova*

10 Janeiro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Zuilda Castro e marido
Manuel Soares, esposa, filhos e netos

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Hélder Manuel Cunha e familiares
Firmino Soares
José Manuel Lobo Silva e família
Ester da Conceição Pedrosa e Amilcar Henriques Moniz

11h30 - Igreja Nova
Ana Lídia Magalhães Mota (a. n.)

19h - Igreja de Nova *
Lúcia Silva Peixoto e Marido
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Manuel Magalhães (Sortes)

* Horários ainda a confirmar mediante medidas do estado de emergência para o nosso 
concelho.

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”

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

