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AD  
MULTOS  
ANNOS
BOLETIM IGREJA NOVA
SETENTA ANOS AO SERVIÇO 
DA COMUNIDADE

MOTIVOS PARA  
DAR GRAÇAS

Há 70 anos via a luz do dia este 
Boletim Paroquial Igreja Nova e, 

desde então, não mais se deixou de 
publicar, fazendo deste título uma 
referência na comunidade fafense e 
para lá dela, pela sua longevidade e 
vitalidade.
Neste ano marcado pela pandemia, 
coisa nunca vista em toda a já longa 
história do Igreja Nova, não pudemos, 
como nos propusemos, comemorar 
esta data redonda. Do programa 
comemorativo, que apresentamos e 
iniciamos em Janeiro, só conseguimos 
realizar a conferência sobre a História 
e a Teologia do nosso Boletim. Tudo o 
mais ficou suspenso, menos o contar 
dos dias, até este dia de aniversário, 
que fazemos de gratidão e memória, 
mas também de compromisso em 
relação ao presente e ao futuro. 
Todavia, também nisto queremos ver 
as graças nas desgraças: o programa 
comemorativo que apresentamos 
para este ano de 2020 vai estender-
se até 2021, procurando reagendar 
as mesmas iniciativas e projetar 
inovações e sonhos.
Neste ano atípico, ainda assim, 
pudemos entregar em mão ao Santo 
Padre o fac-simile do primeiro número, 
e receber como resposta, em carta que 

já demos a conhecer, a sua bênção 
apostólica extensiva a todos os deram 
e dão vida a este Boletim. 
Além disso, o Igreja Nova foi sendo 
“refrescado” no seu layout e a versão 
digital, disponível no site da paróquia, 
começou a ter lugar. Esta edição 
aniversária faz conhecer um novo 
cabeçalho, que o engenho e a arte do 
P. Vítor Araújo criaram, e, diga-se em 
abono da verdade, esta dinâmica de 
arejamento gráfico está em processo e 
ainda não concluída.
É nossa intenção continuar a encontrar 
sinodalmente as melhores opções 
para afirmar o nosso Boletim, do 
qual muito nos orgulhamos, como 
uma verdadeira marca. Creio que a 
marca do Igreja Nova está já inscrita 
no coração de muitos paroquianos e 
amigos e queremos ainda cimentá-la 
no presente e no futuro. 
Hoje, por isso, quero dar graças a Deus 
por quantos, ao longo destes 70 anos, 
contribuíram para tornar este Boletim 
motor da comunhão paroquial. É 
um dever evocar a memória dos que 
já partiram do meio de nós e avivar 
a gratidão a quantos, ainda hoje, 
continuam a dispor de vida para que 
o Igreja Nova se faça presença na vida 
dos paroquianos.    

P. José António Carneiro

NOVA IMAGEM

Como já foi referido ao longo deste 
ano fomos pensando e refrescando 

o layaut do boletim dando também 
resposta a um ano que foi exigindo 
formas novas de comunicar. 
Também ao longo destes setenta anos 
o boletim conheceu vários formatos 
e ainda mais cabeçalhos diferentes. 
Estando ainda em processo a nova 
apresentação do Igreja Nova, nesta 
comemoração das bodas de platina, 
mantendo o formato do jornal 
apresentamos um novo cabeçalho que 
mostra já uma nova identidade. 
Apostamos nas iniciais do nome  (IN), 
que por si só já dizem do empenho 
deste meio de comunicação da 
paróquia de colocar as pessoas 
informadas e “dentro” da comunidade. 
Com linhas mais atuais no que ao 

design diz respeito procura não perder 
a ligação ao edifício que lhe deu nome 
e motivo para nascer: a Igreja Nova 
de São José. Em aspecto estilizado 
e minimalista consigamos ver esta 
majestosa igreja na sua perspectiva 
lateral, com as suas fortes colunas que 
parecem amparadas na sua imponente 
torre.
Mudamos apenas a cara do Boletim 
Igreja Nova pois a sua missão continua 
a ser a mesma desde o dia 1 de 
Novembro de 1970.

Pe. Vítor Araújo
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INTENÇÕES  
DE MISSAS

As intenções de missa marcadas 
para as 12h de domingo, 

passam automaticamente para 
a missa com catequese, às 11h30, 
a não ser que quem as pediu nos 
indique outra coisa.

DIA DE FIÉIS 
DEFUNTOS

Na segunda-feira, dia 2 de 
Novembro, teremos duas 

celebrações eucarísticas de Fiéis 
Defuntos. Como já é sabido, 
a Missa às 9h, na Igreja Nova, 
não requer inscrição, mas tem 
a lotação máxima estabelecida 
em 100 pessoas. A Missa das 19h 
requer a inscrição nos moldes já 
conhecidos. Rezaremos por todas 
as vítimas da pandemia.

PRIMEIRA 
SEXTA-FEIRA NA 
GRANJA

No dia 6 de Novembro, na 
Capela da Granja, teremos 

a Adoração ao Santíssimo 
Sacramento, às 17h e a Eucaristia 
às 18h. Haverá tempo para a 
Confissão individual. 

SUFRÁGIO PELOS 
SACERDOTES 
FALECIDOS

O a r c i p r e s t a d o 
de Fafe leva a 

cabo no dia 18 
de Novembro 
um momento 
de oração de 
Sufrágio pelos Sacerdotes 
falecidos, naturais ou que 
serviram nas paróquias de Fafe.
A celebração eucarística com as 
Laudes do Ofício de Defuntos 
será presidida por D. Nuno 
Almeida, bispo auxiliar de Braga, 
e decorrerá na Igreja Nova de S. 
José, às 9h.
Os sacerdotes e diáconos do 
arciprestado realizam neste dia a 
habitual palestra mensal. 

COROAS DE 
ADVENTO

Para vivermos o tempo do 
Advento que iniciará no 

fim deste mês de Novembro, 
teremos as habituais coroas 
que são feitas por um grupo 
de voluntárias. Para essa 
construção, como já é 
habitual, pedimos que 
nos façam chegar verdes 
(cedros e outras plantas). 
Podem ser entregues na 
Igreja Nova, nos dias 16 e 17 
de Novembro, para se iniciar a 
feitura das coroas no dia 18. 

GRUPO DO  
11º ANO 

Os jovens do 11º ano vão 
iniciar um caminho de 

preparação para o Crisma, após 
a frequência dos 10 anos do 
percurso catequético. Como se 
disse na reunião que decorreu 
no mês de Setembro, a proposta 
para este ano, assenta num 
encontro de formação mensal 
e numa colaboração de serviço 
em diversos âmbitos (na 
catequese, na liturgia, na ação 
social e caritativa ou em grupos 
existentes ou a criar na Paróquia). 
Os encontros presenciais do 
grupo – único grupo que reunirá 
os que terminaram o 10º ano 
na Granja e no Centro Manhã – 
serão à sexta-feira, às 21h30, e 
arrancam na sexta-feira, dia 6 de 
Novembro, no Centro Pastoral.

NOTÍCIAS

DIA 03 DE NOVEMBRO
21H30 - CENTRO 
PASTORAL

UM HOMEM CAÍDO

QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
PESSOAL

1. Alguma vez estive numa 
situação de vulnerabilidade 
física,a ponto de só poder sair 
dela com a ajuda de alguém?

2. Já estive ou conheço alguém 
que esteja numa situação similar, 
mas do ponto de vista moral?

3. Que dificuldades sentimos 
numa situação destas?

TEXTO BÍBLICO: GEN 3, 1-13
1A serpente era o mais astuto de 
todos os animais selvagens que 
o Senhor Deus fizera; e disse à 
mulher: «É verdade ter-vos Deus 
proibido comer o fruto de alguma 
árvore do jardim?» 2A mulher 
respondeu-lhe: «Podemos camer 
o fruto das árvores do jardim, 
mas, quanto do fruto da árvore 
que está no meio do jardim Deus 
disse: «Nunca o deveis comer, 
nem sequer tocar nele, pois, se o 
fizerdes, morrereis» 4A serpente 
retorquiu a mulher: «Não, não 
morrereis; 5mas Deus sabe que 
no dia em que o comerdes, abrir-
se-ã0 os vossos olhos e sereis 
como Deus, ficareis a conhecer o 
bem e o mal.»
6Vendo a mulher que o fruto da 
árvore devia ser bom para comer 
pois era de atraente aspecto, 
e precioso para esclarecer a 
inteligência, agarrou do fruto, 

comeu, deu dele também a seu 
marido, que estave junto dela, e
ele tamén comeu. 7Então, 
abriram-se os olhos aos dois e 
reconhecendo que estavam mus, 
prenderam folhas de figueira 
umas às outras e colocaram-nos 
como se fossem cinturões, à volta 
dos rins.
8Ouviram então, a voz do Senhor 
Deus, que percorria o jardim 
pela frescura do entardecer, e o 
homem e a sua mulher logo se 
esconderam do Senhor Deus, 
por entre o arvoredo do jardim. 
9Mas o Senhor Deus chamou 
o homem e disse-lhe: «Onde 
estás?» 10Ele respondeu: «Ouvi 
a tua voz no jardim, e, cheio de 
medo, escondi-me porque estou 
nu.» “O Senhor Deus perguntou: 
«Quem te disse que estás nu?» 
Comeste, porventura, algum dos 
frutos da árvore da qual te proibi 
comer?» 12O homem respondeu: 
«Foi a mulher, que trouxeste para 
junto de mim, que me ofereceu o 
fruto e eu comi-o. 13O Senhor Deus 
perguntou à mulher: “Porque 
fizeste isso? A mulher respondeu: 
«A serpente enganou-me e eu 
comi.» 

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

Segunda-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Terça-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Quarta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Numa das Capelas
19h - Igreja Nova*

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Sábado
16h45 - Sagrado Coração de Jesus**
18h - Igreja Matriz*
19h - Igreja Nova*
* Requerem inscrição
** Exclusivas para a catequese

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS

*INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA

www.paroquiadefafe.com
ou

Segundas 
10h30 - 11h30: 968109282 | 927481781

11h-12h: 935271963
14h - 15h: 936032229
17h - 18h: 912832676
18h-19h: 913596902

21h - 22h: 916935118 | 935965306

Terças
10h30 - 11h30: 968109282

14h - 15h: 935271963
17h - 18h: 912832676
18h-19h: 913596902

21h - 22h: 916935118 | 935965306

Quartas-feiras: 10h30 - 11h30
253599316 | 927481781 | 927201816

14h-15h: 936032229

Quintas-feiras : 10h30 - 11h30
253599316 | 927201816



LEITURA I  
Apocalipse 7, 2-4.9-14

Eu, João, vi um Anjo que subia do 
Nascente, trazendo o selo do Deus 
vivo. Ele clamou em alta voz aos quatro 
Anjos a quem foi dado o poder de 
causar dano à terra e ao mar: «Não 
causeis dano à terra, nem ao mar, 
nem às árvores, até que tenhamos 
marcado na fronte os servos do nosso 
Deus». E ouvi o número dos que foram 
marcados: cento e quarenta e quatro 
mil, de todas as tribos dos filhos de 
Israel. Depois disto, vi uma multidão 
imensa, que ninguém podia contar, de 
todas as nações, tribos, povos e línguas. 
Estavam de pé, diante do trono e na 
presença do Cordeiro, vestidos com 
túnicas brancas e de palmas na mão. 
E clamavam em alta voz: «A salvação 
ao nosso Deus, que está sentado no 
trono, e ao Cordeiro». Todos os Anjos 
formavam círculo em volta do trono, 
dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos.
Prostraram-se diante do trono, de 
rosto por terra, e adoraram a Deus, 
dizendo: «Amen! A bênção e a glória, a 
sabedoria e a acção de graças, a honra, 
o poder e a força ao nosso Deus, pelos 
séculos dos séculos. Amen!». Um dos 
Anciãos tomou a palavra e disse-me: 
«Esses que estão vestidos de túnicas 
brancas, quem são e de onde vieram?». 
Eu respondi-lhe: «Meu Senhor, vós é 
que o sabeis». Ele disse-me: «São os que 
vieram da grande tribulação, os que 
lavaram as túnicas e as branquearam 
no sangue do Cordeiro».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 23 (24)

Esta é a geração dos que procuram o 
Senhor.       

Do Senhor é a terra e o que nela existe, 
o mundo e quantos nele habitam. 
Ele a fundou sobre os mares 
e a consolidou sobre as águas.           

Quem poderá subir à montanha do Senhor? 
Quem habitará no seu santuário? 
O que tem as mãos inocentes e o 
coração puro, 
o que não invocou o seu nome em vão.              
Este será abençoado pelo Senhor 
e recompensado por Deus, seu Salvador. 
Esta é a geração dos que O procuram, 
que procuram a face de Deus. 

LEITURA II 
1 Epístola de São João 3, 1-3

Caríssimos: Vede que admirável amor 
o Pai nos consagrou em nos chamar 
filhos de Deus. E somo-lo de facto. Se o 
mundo não nos conhece, é porque não 
O conheceu a Ele. Caríssimos, agora 
somos filhos de Deus e ainda não se 
manifestou o que havemos de ser. 
Mas sabemos que, na altura em que 
se manifestar, seremos semelhantes 
a Deus, porque O veremos tal como 
Ele é. Todo aquele que tem n’Ele esta 
esperança purifica-se a si mesmo, para 
ser puro, como Ele é puro.

EVANGELHO 
Mateus 5, 1-12a

Naquele tempo, ao ver as multidões, 
Jesus subiu ao monte e sentou-Se. 
Rodearam-n’O os discípulos e Ele 
começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-
aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. Bem-
aventurados os humildes, porque 
possuirão a terra. Bem-aventurados 
os que choram, porque serão 
consolados. Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça, porque 
serão saciados. Bem-aventurados os 
misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia. Bem-aventurados os 
puros de coração, porque verão a Deus. 
Bem-aventurados os que promovem 
a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus. Bem-aventurados 
os que sofrem perseguição por 
amor da justiça,porque deles é o 
reino dos Céus. Bem-aventurados 
sereis, quando, por minha causa, 
vos insultarem, vos perseguirem e, 
mentindo, disserem todo o mal contra 

vós. Alegrai-vos e exultai, porque é 
grande nos Céus a vossa recompensa».

A solenidade de Todos os Santos, 
ano após ano, celebra a felicidade. É 
a meta de todos os que se deixaram 
amar por Deus e escolheram o 
caminho proposto pelo Mestre: «Bem-
aventurados».

“Bem-aventurados”

Celebramos a comunhão dos santos. 
Todos, desde os mais conhecidos 
até aos de «ao pé da porta», cujos 
nomes também estão inscritos no 
coração de Deus. Esta é também, 
para nós, crentes, uma expressão da 
fraternidade universal: ninguém se 
salva sozinho!

O caminho das ‘bem-aventuranças’ ou 
da santidade começa quando abrimos 
o coração e aceitamos o belo presente 
de amor dado por Deus. Ele precede-
nos no amor, como já vimos nos 
domingos anteriores (na ‘série’ sobre a 
caridade).

A dinâmica deste caminho faz-se na 
companhia de Jesus Cristo, assumindo 
o seu estilo de vida. Sem medo. Sem 
medo de avançar. Mesmo que seja 
contra a corrente! A força vem do 
próprio Jesus Cristo e do seu Espírito 
Santo, que nos habita e nos impele a 
ser santos.

Este é o segundo segredo: permitir 
que a Palavra de Deus entre na nossa 
vida com a novidade e o entusiasmo 
capazes de gerar vida nova em nós 
e nas nossas famílias, nos vizinhos 
da rua e do trabalho, nos grupos 
paroquiais e na comunidade. (Ah, 
qual é o primeiro segredo? Deixar-
se amar por Deus, reconhecer que 
somos amados, desde sempre e para 
sempre.)

Hoje, far-nos-á bem reler e rezar 
este texto evangélico das bem-
aventuranças. Porventura, se possível, 
aprofundar a reflexão com o que nos 
diz o Papa Francisco na Exortação 
Apostólica sobre o chamamento à 
santidade no mundo atual (Alegrai-
vos e Exultai), números 63 a 94.

O mês de Novembro, por vários 
motivos, tornou-se propício para 
recordar a nossa condição frágil e 
finita, associada à morte dos nossos 
familiares e amigos.

Ainda bem que a Igreja, neste 
primeiro dia, nos convida a celebrar 
a santidade, a fonte e meta da nossa 
existência. A morte pode ser pensada 
apenas com os nossos critérios 
humanos e limitados.

A morte também pode ser lida a 
partir da perspetiva cristã, alicerçada 
nas bem-aventuranças, na esperança 
da eternidade. Por isso, nesta nova 
‘série’, queremos proclamar que a 
morte nos separa, e também nos 
une: separa-nos, porque provoca o 
pleno distanciamento físico; une-nos, 
porque provoca a plena comunhão 
espiritual. Eis o terceiro segredo: a 
morte é a salvação da vida.

Até que a morte nos una

As ‘bem-aventuranças’ não são um 
remédio paliativo para nos confortar 
perante as agruras e sofrimentos. É 
isso que a sociedade nos está a propor 
ao ignorar ou esconder a morte, talvez 
o maior tabu dos tempos modernos.

Queiramos ou não, é a morte que 
salva a vida. Salva-a, porque a impede 
de se tornar um ídolo que satisfaz 
os nossos prazeres, um troféu pelo 
qual lutamos a tudo o custo. A morte 
devolve-nos a nossa verdadeira 
condição, confrontanos com o que de 
mais belo (ou terrível) existe em nós. 
Na verdade, não é a morte que nos 
separa, antes nos une no encontro 
com o essencial. Uns procuram a 
‘amortalidade’, a morte  da morte. Nós, 
cristãos, buscamos a imortalidade dos 
filhos de Deus.

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

TODOS 
OS SANTOS 
SOLENIDADE | ANO A



E U C A R I S T I A S
2 Novembro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Agostinho Bastos
Maria Gonçalves, Domingos da Rocha e filhos

19h - Igreja Nova
Manuel de Araújo Alves
Familiares, parentes, amigos, colegas e companheiros de José Nogueira de 

Magalhães
Aurora Rodrigues do Vale (8.º a. f.)

3 Novembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Francisco Rocha, irmão e pais

19h - Igreja Nova
José Fernando de Sousa Pinto da Fonseca
Isaura da Silva, António de Magalhães, Manuel de Magalhães, Rosa da Silva e 

Mário de Magalhães e esposa
Rodrigo Martins Novais

4 Novembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Manuel Rocha, pais e irmão

18h - Capela de São João Batista da Fábric a do Ferro
António Ribeiro Oliveira, pais e sogros
Fernando Freitas (Ricôco), Maria Adília Costa Pereira e Emília Soares da Costa
Maria Pereira e Fernando Telo
Maria da Conceição Soares e família
Avelino Costa Ribeiro, José Ribeiroe Maria Laura da Costa
António de Jesus Moreira
Maria Nazaré Vieira de Castro, Humberto Eugénio Ribeiro Matos, filha e genro
José Pinto Carvalhais, Elisa de Sousa, marido e filhos
Maria Emília Bastos Leitão
José Manuel Teixeira Vieira (a.n.)
Geraldo Oliveira, Joaquim Oliveira, Álvaro Mendes e Fernanda Nadir
Maria Manuela Gomes Alves Ribeiro

19h - Igreja Nova
Armando de Oliveira e filho Albano
Rosa Conceição Lopes Costa
Francisco Ribeiro Castro (1.º a. f.)

5 Novembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
José Joaquim Antunes, esposa e filhos

19h - Igreja Nova
Humberto de Castro Leite da Silva (a.f.)
Alberto Manuel Monteiro Pereira Leite, sogros, cunhado, pais e irmãos
José da Cunha e Florinda Gonçalves

6 Novembro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Maria Teresa Freitas R. Coimbra, marido e filhos

19h - Igreja Nova
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração
Custódia de Oliveira (a.n.)
Elvira Rodrigues Novais e pais
Manuel Martins (1º a.f.)
Intenção Particular e Almas do Purgatório mais abandonadas

7 Novembro | SÁBADO
16h45 - Sagrado Coração de Jesus

18h - Igreja Matriz
Domingos da Rocha, esposa e filhos 

19h00 - Igreja Nova
António Gonçalves de Macedo, mc. família
Maria Gracinda Magalhães e Emília da Costa
Abel Mendes
Agostinho Castro
Armando Neves

08 Novembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Domicília de Castro, pais e irmãos
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira
José Joaquim Antunes, esposa e filhos
José Lopes, Esposa e Afonso Pires Nogueira

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Hélder Manuel Cunha e família
José Manuel Lobo Silva e família
Acção de Graças ao Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Fátima
Maria Helena Oliveira Barros (6.º a. f.)
Amilcar Henriques Moniz e Ester da Conceição Pedrosa

11h30 - Igreja Nova
Professora Georgina Moura e Angelina Moura

19h00 - Igreja Nova
Tomás Rafael Costa Nogueira
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Deolinda Soares e Joaquim de Castro
Manuel Nogueira (19.º a. f.)

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/

