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DIA MUNDIAL 
DO DOENTE

Cuidar do outro é praticar a fé, 
“pois ninguém está imune do 
mal da hipocrisia”, diz o Papa 

Francisco na mensagem para o Dia 
Mundial do Enfermo 2021. O Pontífice 
repete a crítica feita por Jesus a quem 
diz, mas não faz e acaba reduzindo a 
fé a “exercícios verbais estéreis, sem se 
envolver na história e nas necessidades 
do outro”.
«Um só é o vosso Mestre e vós sois todos 
irmãos»: este versículo do Evangelho 
de Mateus (Mt 23, 8) inspirou a 
mensagem do Papa Francisco para 
o Dia Mundial do Enfermo de 2021, 
celebrado tradicionalmente no dia 11 
de fevereiro, dia de Nossa Senhora de 
Lourdes.
De modo especial, o Pontífice dedica 
a mensagem às pessoas que sofrem 
em todo o mundo os efeitos da 
pandemia do coronavírus. “A todos, 
especialmente aos mais pobres e 
marginalizados, expresso a minha 
proximidade espiritual, assegurando a 
solicitude e o afeto da Igreja.”
A experiência da doença, escreve 
Francisco, nos faz sentir a nossa 
vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, 
a necessidade natural do outro. A 

doença obriga a questionar-se sobre o 
sentido da vida; uma pergunta que, na 
fé, se dirige a Deus.
A doença, afirma ainda o Papa, tem 
sempre um rosto: o rosto de todas 
as pessoas doentes, que se sentem 
ignoradas, excluídas, vítimas de 
injustiças sociais que lhes negam 
direitos essenciais.
Para Francisco, a atual pandemia 
colocou em evidência tantas 
insuficiências dos sistemas sanitários 
e carências na assistência às pessoas 
doentes, que deveria ser uma 
prioridade. “Isto depende das opções 
políticas, do modo de administrar os 
recursos e do empenho de quantos 
revestem funções de responsabilidade.”
Com efeito, prossegue o Papa, “a 
proximidade é um bálsamo precioso, 
que dá apoio e consolação a quem 
sofre na doença”. Quem serve, fixa 
sempre o rosto do irmão, toca a sua 
carne, sente a sua proximidade e, em 
alguns casos, até “padece” com ela. “Por 
isso, o serviço nunca é ideológico, dado 
que não servimos ideias, mas pessoas”, 

escreve o Pontífice, citando uma sua 
homilia pronunciada em Havana, 
Cuba, em 2015.
Neste serviço para com os mais 
necessitados, Francisco aponta como 
decisivo o “aspecto relacional”, isto é, a 
confiança que se cria entre o doente e 
quem o acompanha.
As curas realizadas por Jesus, destaca 
o Pontífice, nunca são gestos mágicos, 
mas fruto de um encontro, uma relação 
interpessoal, em que ao dom de Deus, 
oferecido por Jesus, corresponde a fé 
de quem o acolhe.
Francisco então conclui recordando 
que uma sociedade é tanto mais 
humana quanto melhor souber cuidar 
dos seus membros frágeis e atribulados 
e o fizer com uma eficiência animada 
por amor fraterno. “Tendamos para 
esta meta, procurando que ninguém 
fique sozinho, nem se sinta excluído e 
abandonado.”
Por fim, o Papa confia todos os doentes 
e agentes da saúde a Maria, Mãe de 
Misericórdia e Saúde dos Enfermos. 
“Que Ela, da Gruta de Lurdes e dos seus 
inumeráveis santuários espalhados 
por todo o mundo, sustente a nossa fé e 
a nossa esperança e nos ajude a cuidar 
uns dos outros com amor fraterno. A 
todos e cada um concedo, de coração, a 
minha bênção.”

SAY YES
ENCONTRO ONLINE

No dia 11 de fevereiro, dia Mundial 
do Doente, o grupo Say yes, da 

Paróquia de Santa Eulália de Fafe, 
vai dinamizar um encontro online 
com alguns idosos que vão dar o 
seu testemunho de como encaram a 
velhice, a doença e a sua história de 
vida. 
Para a sessão foram convidados dois 
profissionais de saúde, que trabalham 
diariamente na resposta à doença: a 
enfermeira Margarida Guimarães, que 
exerce funções no Centro Hospitalar 
em Vila Nova de Gaia, nos Cuidados 
Intensivos Neonatais e o Dr. Marco 
Gonçalves, que exerce funções no 
Lar de Santo António, da Santa Casa 
da Misericórdia, em Fafe. Estes dois 
convidados vão falar da importância 
do cuidar do outro mais vulnerável, do 
apoio, da atenção, de todos os cuidados 
necessários para que o doente se sinta 
bem na fragilidade e com a dignidade 
que a vida merece em toda a as fases.
Para além destes, dos elementos do 
grupo e seus famílias e das catequistas, 
juntam-se também os párocos, Pe. José 
António Carneiro e Pe. Vítor Araújo.

CAIXA DOS 
BRINQUEDOS

Realizamos o primeiro encontro em 
família, em paróquia, e confinamento 
que chamamos Caixa dos Brinquedos.
Foi um bom momento, repleto de 
simplicidade, reflexão e partilha. Como 
ponto de partida tivemos a reflexão do 
Papa Francisco, do dia 27 de Março do 
ano paçado, sozinho, na Praça de São 
Pedro, no qual nos desafiou a “não ter 
medo” pois “estamos todos no mesmo 
barco”.
Depois da música do Pedro Abrunhosa, 
assistimos a um momento único com 
a execução de uma música original e 
inédita, por parte de umas das famílias 
que participou. 
Na próxima sexta-feira, 
dia 12 teremos novo 
encontro aberto a todos 
mas com inscrição 
obrigatória.

MENSAGEM DO 
PAPA FRANCISCO

29º  
DIA MUNDIAL  
DO DOENTE
11 DE FEVEREIRO

https://www.paroquiadefafe.com/post/caixa-dos-brinquedos
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html


PAPA FRANCISCO
28 JANEIRO 2021  
O Senhor não nos chama para ser solistas, mas para fazer parte 
dum coro, que às vezes desafina, mas sempre deve tentar cantar em 
conjunto.  
#VidaConsagrada

06 Fevereiro 2021  
No espírito de fraternidade humana, exorto a todos a não 
esquecerem as populações mais vulneráveis, com atenção 
especial às doenças tropicais negligenciadas que atingem as 
pessoas mais pobres. Promovamos os cuidados necessários para 
que ninguém fique para trás.

disse...

@pontifex_pt

A cultura cristã está em clara 
regressão, em particular entre os 
jovens»: é o título de um artigo 

publicado no jornal francês “Le Monde”, 
em agosto, ao comentar os resultados 
de uma sondagem realizada no início 
desse mês. O colunista escreve: «Há 
um fenómeno global de secularização 
da sociedade. A muitos não interessa 
grande coisa conhecer essa cultura, 
que se tornou uma língua estrangeira, 
ou até desconhecida, para a grande 
parte das jovens gerações». É a situação 
em que nos encontramos.
Nesta sondagem fala-se de «cultura 
cristã», e não de «fé cristã». Pode ter-
se uma boa cultura cristã sem ter a fé, 
enquanto o inverso não é praticamente 
possível, dado que a fé nasce da 
palavra, e essa palavra contém 
necessariamente elementos de 
conhecimento e, portanto, de cultura.
Nestes anos tem havido muitas 
outras sondagens que indicam um 
declínio contínuo da prática religiosa 
e da adesão aos dados da fé. Há bons 
motivos para considerar que esta 
tendência vai prosseguir. Para aqueles 
que são crentes, esta situação é um 
verdadeiro desafio, sem contar com o 
sofrimento que pode comportar, em 
particular para as pessoas idosas que 
constatam o abandono da religião nos 
seus filhos, e ainda mais nos seus netos. 
O problema é saber como é possível 
hoje comunicar a fé, que palavra e 
que testemunho poderão superar esta 
ausência de interesse evidente pelas 
realidades da fé.
A secularização é um dado de facto. 
Seria preciso saber como fazer nascer 
um interesse pela questão de Deus 
para além de qualquer percurso 
religioso. Mas é possível? O problema 
não é totalmente novo, dado que foi 
colocado profeticamente por Dietrich 
Bonhoeffer, cujas Cartas da prisão são 
imprescindíveis. Sem dúvida que não 
há outra possibilidade para colher 
alguma coisa da fé a não ser falar de 
Deus a partir das nossas realidades 
humanas. A situação atual convida-
nos a superar uma maneira de 
proceder tradicionalmente dedutiva 
que consiste em partir de um Deus 
definido preliminar para daí deduzir 
seguidamente uma “visão cristã” do ser 
humano.

Não se trata de falar do ser humano a 
partir as realidades religiosas. Trata-se, 
antes, de falar de Deus a partir do ser 
humano. A questão de Deus não pode 
ter sentido a não ser no prolongamento 
da questão ser humano. Situa-se no 
seu desenvolvimento. Deus torna-
se aquilo que constitui o coração da 
consistência humana. Deixa de ser 
aquele a partir do qual se poderia 
deduzir aquilo que é o ser humano, 
dado que é Ele cujo rosto se constrói 
a partir da nossa humanidade. Sim, é 
precisamente a partir do ser humano 
que podemos conhecer algo de Deus.
Este percurso não faz mais do que 
conformar-se ao facto da revelação de 
Deus no homem Jesus. É precisamente 
a partir desta humanidade singular que 
á a de Jesus de Nazaré que se delineia 
o rosto de Deus. De tal maneira que 
Jesus declara em João 14,9: «Quem me 
viu, viu o Pai». Palavra que se poderia 
definir, a partir dos nossos hábitos 
religiosos, como «reducionismo 
inaceitável».
«Não», poderemos retorquir a Cristo, 
«quem te viu não viu o Pai, o Pai 
é outro, alguém que não se tem o 
direito de confundir contigo! Serás 
talvez o falso profeta de um Deus 
sem transcendência? Já estamos 
suficientemente cheios deste apelo 
permanente ao humano, precisamos, 
antes, de um Deus outro, de um Deus 
que nos eleve a alma para o alto, 
afastado dos nossos vales de lágrimas. 
Temos necessidade precisamente de 
algo de diferente do humano, e eis 
que Tu chegas para baixar as nossas 
aspirações, ao ponto de pretenderes 
que basta ver-te, o homem de Nazaré, 
para ver Deus. Que esmagamento! 
Que estreitamento! Esperávamos 
elevar-nos rumo às esferas celestes, e 
Tu deitas-nos por terra!».
«Além disso, o homem que Tu és e a 
quem ousaste reduzir o Pai perdeu 
na Cruz toda o atrativo humano. 
Este homem tornou-se o último de 
todos, o flagelado, o condenado, e tu 
gostarias que se reconduza a Deus a 
essa decadência! Não, é preciso que 
mantenhamos a distância, o abismo 
entre Tu e Deus, entre o ser humano 
e Deus. De outra maneira estamos 
perdidos. Deixaria, então, de haver 
motivo para nos agarrarmos a Deus 

se Deus nos fosse semelhante a esse 
ponto! Precisamos de um Deus outro, 
de um verdadeiro Deus, de um Deus 
que não seja um homem. Sobretudo 
não um homem humilhado, 
torturado, martirizado, morto. Não, 
nós precisamos de um Deus forte, de 
um Deus omnipotente, de um Deus 
resplandecente, capaz de vir socorrer-
nos, em vez daquele Deus humilde que 
vem partilhar a nossa sorte.» Mas não 
é precisamente esse Deus, o Deus das 
religiões, o Deus prestigiado, o Deus 
poderoso, que abandonou o nosso 
universo? Não é talvez Ele o Deus 
que deixou de interessar às pessoas, 
a despeito das buscas religiosas de 
um número cada vez mais reduzido 
de pessoas? Não é, em resumo, o 
Deus das religiões, esse Deus todo-
poderoso, glorioso e condescendente, 
que deixou de ser credível para a 
maioria dos nossos contemporâneos?
Tomemos, como ponto de partida, 
o facto cada vez mais evidente que 
aquilo que interessa às pessoas de 
boa vontade é poder levar uma vida 
plenamente humana, sem fanfarras, 
uma vida com as suas alegrias simples 
e as suas pequenas felicidades 
quotidianas, uma vida em que 
possamos viver na dignidade, na qual 
possamos participar no banquete da 
vida, saboreando a doçura da terra, a 
beleza das coisas e o calor das relações, 
uma vida onde cada um se encarrega de 
construir a fraternidade humana. Tudo 
isto pode preencher as nossas vidas? 
Porquê relativizar a nossa maneira de 
viver, a partir de um ponto de vista que 
seria o de um Deus exterior que propõe 
algo de muito mais grandioso?
O humano, a partir do qual Cristo nos 
fala de Deus e dele delineia o rosto, 
é feito de tudo aquilo que dá valor 
à nossa vida, como dava valor à sua 
vida. Não havia apenas grandes coisas 
na sua vida, aquelas que se atribuem 
aos grandes personagens, havia todos 
estes gestos simples e amigáveis que 
criam fraternidade, havia aquela 
atenção ao sofrimento dos outros que 
era o primeiro passo efetuado para 
dar alívio à tragédia humana, havia 
também aquelas refeições e aquelas 
bebidas que Ele apreciava, ao ponto de 
ser chamado glutão e beberrão pelos 
seus detratores. Havia o acolhimento 
incondicional dos feridos da vida, 
aquele perfume espalhado pela sua 
cabeça, aquelas refeições partilhadas 
com aqueles que nunca deveria ter 
frequentado segundo a moral vigente 
dos homens religiosos.
Sim, tudo isto nos remete para um 
outro Deus. Um Deus humano, um 
Deus próximo, um Deus que vacila 
connosco, enchendo-nos de novo 
de ternura. Este Deus não se impõe. 
Abster-me-ei absolutamente de o fazer 

um Deus necessário. Não, é um Deus 
facultativo, isto é, deixa ao ser humano 
a faculdade de o deixar de parte. É 
um Deus de quem se pode prescindir, 
ainda que Ele não possa prescindir de 
nós. Um Deus que posso encontrar 
apenas descobrindo ao mesmo tempo 
que sou infinitamente precioso aos 
seus olhos. É um Deus que aquece o 
coração, um Deus que permite a vida, 
um Deus que não procura apanhar 
ninguém em falso, um Deus que se 
esconde no coração de cada relação 
de fraternidade, um Deus que dilata 
toda a riqueza do humano, porque 
é Ele mesmo a plenitude interior do 
humano.
É um Deus de quem é possível falar 
humanamente, um Deus que se deixa 
abordar sem que se saiba, um Deus 
que não teme deixar-se encontrar 
cobrindo-se de anonimato quando 
uma pessoa, qualquer que seja, crente 
ou não crente, acolhe uma outra pessoa, 
qualquer que seja, crente ou não 
crente. É um Deus que se descobre no 
«sussurro da brisa ligeira» (1 Reis 19,12), 
e não na tempestade, no relâmpago, 
no terramoto, no maremoto, nos carros 
armados, na violência das ditaduras, 
nas barbárie dos atentados. Um Deus 
tão discreto que está presente, mesmo 
quando não sabemos nada e não 
experimentamos nada. Este Deus é 
um Deus fonte daquilo que há de mais 
humano no ser humano. É a dimensão 
última da minha própria humanidade. 
A minha esperança é que esse Deus 
suscite no nosso coração o desejo de 
o encontrar, de maneira totalmente 
diferente daquilo que poderia fazer, 
do alto da sua grandeza, um Deus 
soberano cristalizado no absoluto. 
Nós somos responsáveis pelos traços 
do seu rosto quando falamos dele. 
Tudo o resto a Ele pertence.

FALAR DE DEUS 
QUANDO DEUS JÁ 
POUCO INTERESSA

Alain Durand, o.p. In Il blog di Enzo Bianchi

https://www.ilblogdienzobianchi.it/blog-detail/post/110629/parlare-di-dio-quando-dio-non-interessa-pi%C3%B9-nessuno


LEITURA I  
Job 7, 1-4.6-7

Job tomou a palavra, dizendo: «Não 
vive o homem sobre a terra como 
um soldado? Não são os seus dias 
como os de um mercenário? Como 
o escravo que suspira pela sombra 
e o trabalhador que espera pelo seu 
salário, assim eu recebi em herança 
meses de desilusão e couberam-me 
em sorte noites de amargura. Se 
me deito, digo: ‘Quando é que me 
levanto?’. Se me levanto: ‘Quando 
chegará a noite?’; e agito-me 
angustiado até ao crepúsculo. Os meus 
dias passam mais velozes que uma 
lançadeira de tear e desvanecem-se 
sem esperança. – Recordai-Vos que a 
minha vida não passa de um sopro e 
que os meus olhos nunca mais verão a 
felicidade».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 146 (147)

Louvai o Senhor, que salva os corações 
atribulados.         

Louvai o Senhor, porque é bom cantar, 
é agradável e justo celebrar o seu 
louvor. 
O Senhor edificou Jerusalém, 
congregou os dispersos de Israel.           

Sarou os corações dilacerados 
e ligou as suas feridas. 
Fixou o número das estrelas 
e deu a cada uma o seu nome.             
Grande é o nosso Deus e todo-poderoso, 
é sem limites a sua sabedoria. 
O Senhor conforta os humildes 
e abate os ímpios até ao chão.

LEITURA II 
1 Cor 9, 16-19.22-23

Irmãos: Anunciar o Evangelho não é 
para mim um título de glória, é uma 
obrigação que me foi imposta. Ai de 
mim se não anunciar o Evangelho! 

Se o fizesse por minha iniciativa, 
teria direito a recompensa. Mas, 
como não o faço por minha iniciativa, 
desempenho apenas um cargo que 
me está confiado. Em que consiste, 
então, a minha recompensa? Em 
anunciar gratuitamente o Evangelho, 
sem fazer valer os direitos que o 
Evangelho me confere. Livre como sou 
em relação a todos, de todos me fiz 
escravo, para ganhar o maior número 
possível. Com os fracos tornei-me 
fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-
me tudo para todos, a fim de ganhar 
alguns a todo o custo. E tudo faço por 
causa do Evangelho, para me tornar 
participante dos seus bens.

EVANGELHO 
Marcos 1, 29-39

Naquele tempo, Jesus saiu da 
sinagoga e foi, com Tiago e João, a casa 
de Simão e André. A sogra de Simão 
estava de cama com febre e logo 
Lhe falaram dela. Jesus aproximou-
Se, tomou-a pela mão e levantou-a. 
A febre deixou-a e ela começou a 
servi-los. Ao cair da tarde, já depois 
do sol-posto, trouxeram-Lhe todos 
os doentes e possessos e a cidade 
inteira ficou reunida diante da porta. 
Jesus curou muitas pessoas, que eram 
atormentadas por várias doenças, e 
expulsou muitos demónios. Mas não 
deixava que os demónios falassem, 
porque sabiam quem Ele era. De 
manhã, muito cedo, levantou-Se e 
saiu. Retirou-Se para um sítio ermo 
e aí começou a orar. Simão e os 
companheiros foram à procura d’Ele e, 
quando O encontraram, disseram-Lhe: 
«Todos Te procuram». Ele respondeu-
lhes: «Vamos a outros lugares, às 
povoações vizinhas, a fim de pregar 
aí também, porque foi para isso que 
Eu vim». E foi por toda a Galileia, 
pregando nas sinagogas e expulsando 
os demónios.

“Ai de mim se não anunciar o 
Evangelho!”. Como seria bom que 
cada cristão, cada um de nós, fizesse 
a mesma declaração! Descobrir que 
o Evangelho é um tesouro de vida 
a partilhar, não por dever, mas por 
felicidade.

“Começou a orar”

O evangelista, depois dos primeiros 
discípulos, continua a relatar a 
atividade do Mestre, a partir da 
sinagoga de Cafarnaum (cf. episódios 
anteriores).

O fragmento proposto para este 
Quinto Domingo (Ano B) começa com 
a cura da sogra de Pedro. O milagre 
só contém gestos: “Aproximou-se, 
tomou-a pela mão e levantou-a”. Os 
milagres continuam “já depois do sol-
posto”.

O episódio reconfirma, em actos, o 
Evangelho, a Boa Nova da Salvação. 
As curas realizadas pelo Mestre são 
um sinal visível da obra salvadora, da 
proximidade de Deus.

Jesus Cristo passou fazendo o bem. 
Esta afirmação é uma parte do 
‘primeiro anúncio’ (querigma) a ser 
proclamado ontem e hoje. Fê-lo Pedro 
(cf. Atos 10, 38), fê-lo Paulo (1Coríntios 
9, 16: “Ai de mim se não anunciar 
o Evangelho!”), fizeram-no tantos 
outros, ao longo dos tempos. Há de ser 
também a nossa missão de discípulos 
missionários: “semear o primeiro 

anúncio na terra fértil que é o coração” 
(Cristo Vive, 210).

A mensagem do amor misericordioso 
do Pai, com a predilecção pelos 
mais frágeis, conforta os nossos 
sofrimentos, dá-nos força para 
enfrentar o que nos é mais difícil: 
assumir, sem rodeios, a nossa 
condição vulnerável e mortal. Só assim 
estamos capacitados a abrir o coração 
ao ‘primeiro anúncio’ e a proclamar, 
em todos os lugares, a alegria do 
Evangelho.

A vida apoia-se numa profunda 
relação com Deus. O exemplo chega-
nos de Jesus Cristo, nosso Mestre: 
também em dias de grande atividade, 
“retirou-Se para um sítio ermo e aí 
começou a orar”.

A oração é a fonte que permite ao 
Mestre anunciar o Evangelho em 
gestos e palavras: em gestos, faz o 
bem, cura e liberta pelos múltiplos 
milagres descritos em abundância 
e detalhe no evangelho segundo 
Marcos, bem como a doação da vida 
na cruz; em palavras, diz o que é 
preciso para ser seu discípulo, apela 
à conversão e denuncia a hipocrisia, 
conta a todos o amor de Deus.

A oração é a fonte que permite ao 
discípulo crescer “numa união cada 
vez mais forte. […] Proporciona-nos 
momentos de preciosa intimidade 
e afeto, onde Jesus derrama a sua 
própria vida em nós” (Cristo Vive, 155).

(C)oração

“Começou a orar”. O discípulo 
missionário é incentivado a imitar o 
Mestre: estar, curar, rezar, anunciar. 
Antes de ir a ‘outros lugares’, aos quais 
é urgente levar a alegria do Evangelho, 
importa dedicar tempo à oração. 
Como Jesus Cristo, o discípulo sabe 
‘retirar-se’ para rezar.

A oração, aquela que vai além da 
repetição de fórmulas, configura o 
coração do discípulo ao coração do 
Mestre. Ser discípulo não é, de vez em 
quando, vir à igreja. Ser discípulo é ter 
uma relação permanente com Jesus 
Cristo. É comprometer-se a viver com 
o Mestre e como o Mestre, no mesmo 
ambiente, a respirar o mesmo ar, a 
palpitar o mesmo coração.

O discipulado é também caminho de 
oração, caminho de coração!

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS REFLEXÃO

“APROXIMOU-
SE, TOMOU-A 
PELA MÃO E 
LEVANTOU-A” 
V DOMINGO 
COMUM | B



E U C A R I S T I A S

CORAÇÃO
SAMARITANO
ESTENDER A MÃO AO POBRE!
Neste tempo de confinamento 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.

08 Fevereiro | SEGUNDA-FEIRA

Adriano Carvalho (30º dia)
CarmindaFerreira Leite (7ºdia)
Custódio Pereira (30ºdia)
Emilia Gomes Marques
José João Correia Magalhães (30º dia)
Lucinda Pereira 1º(a.f)

09 Fevereiro | TERÇA-FEIRA

Elvira Rodrigues Novais e pais
Emilia Gomes Marques
José Silva Ferreira e Fernanda Elsa Silva
Martinho de Sousa Oliveira

10 Fevereiro | QUARTA-FEIRA

Deolinda Teixeira Rodrigues e Marido
Emilia Gomes Marques
Manuel Magalhães (Sortes)
Rosa da Silva Afonso (7º dia)
Marco António, Maria Gracinda, Alberto Mora e Domingos Santos

11 Fevereiro | QUINTA-FEIRA 

Carlos Soares da Costa
Carmezinda Soares
Emilia Gomes Marques
Gilberto Cruz Pires
José Sousa Fernandes
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Rosalina Castro e António Oliveira
Vitor Daniel Rocha Lemos Marinho
Emília Oliveira, António Joaquim, Teotónio Alves e José Alves

12 Fevereiro | SEXTA-FEIRA

Damião Silva Soares
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emilia Gomes Marques
Fernando da Cunha, Francelina Mendes, pais e sogros
Luís Leite Rolo
Maria da Conceição Ribeiro Rodrigues

13 Fevereiro | SÁBADO

Emilia Gomes Marques

14 Fevereiro | DOMINGO

Pelo Povo
Emilia Gomes Marques
Manuel Soares, esposa, filhos e netos
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Orlando Gonçalves pais e sogros
Rodrigo Manuel Alves Oliveira, sogros, pais e cunhado

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.

“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

https://www.youtube.com/channel/UCM3GCieaKf8U1sSg-vHBzKw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/paroquiadefafe/
https://www.diocese-braga.pt/centromissionario/noticia/25851/
https://caritas.pt/2020/noticias-noticias/juntos-por-cabo-delgado/

