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BÊNÇÃO DAS 
GRÁVIDAS
8 DEZEMBRO

Atendendo à evolução negativa 
da pandemia, com o estender 
do estado de emergência e com 
o risco extramamente elevado 
que se vive no nosso concelho 
decidimos  prolongar a suspenção 
da catequese presencial até ao 
final de dezembro, mantendo 
apenas a modalidade da catequese 

familiar, assim como a celebração 
da Eucaristia nos dias previstos.

DESENHO DE NATAL
Pele terceiro ano lançamos o 
desafio do “desenho de Natal”. 
Este ano dividimos o concurso 
em três categorias (fases etáreas). 
Consultem o regulamento e 
pedimos a entrega até 16 de 
Dezembro. Participem!

BÊNÇÃO DAS 
GRÁVIDAS

No dia 8 de Dezembro, Dia da 
Imaculada Conceição, em todas 
as Eucaristias, iremos realizar 

a já habitual Bênção das Grávidas. As 
mulheres que estejam a viver a alegre 
expectativa do nascimento de um 
filho que queiram tomar parte nesta 
celebração devem manifestar essa 
vontade, por telefone ou email, aos 
párocos, para que tudo de prepare 
convenientemente. 

PADROEIRA   
SANTA 
EULÁLIA

A 10 de Dezembro a Igreja 
celebra a memória de 

Santa Eulália, virgem e mártir, 
que é a padroeira da nossa Paróquia. 
Nestes tempos marcados pela pandemia 
queremos obviamente assinalar essa 
data com a celebração eucarística e com 
um concerto de música. As celebrações 
serão na Igreja Nova, nos horários 
habituais, 9h e 19h. Respeitando todas 
as medidas higiénicas e de segurança, 
estamos a preparar um momento 
cultural, com a intervenção de alguns 
paroquianos, num concerto que terá 
transmissão online.

 SAGRADAS 
FAMÍLIAS

Queremos pedir a todos os 
responsáveis das Sagradas 

Famílias existentes em algumas zonas 
da nossa Paróquia que suspendam 
o curso das mesmas, enquanto o 
estado de emergência, por causa da 
pandemia, se verificar.

INTENÇÕES DE 
MISSAS

Informámos todos os paroquianos que 
desejem marcar intenções de Missas 

para o ano de 2021 que podem fazê-
lo, especialmente durante o mês de 
dezembro no Cartório Paroquial ou nas 
sacristias das Igrejas e Capelas, usando 
o impresso próprio para o efeito.

CANCELAMENTO

NATAL EM  
FAMÍLIA 2020

O arciprestado de Fafe cancelou a 
edição deste ano do Natal em 

Família. A iniciativa que desde 2016 
homenageia casais que celebram 
especiais bodas matrimoniais não se 
realiza neste ano de 2020 por causa 
da pandemia. A decisão foi tomada 
na última reunião do Clero arciprestal 
e baseia-se apenas e só no cenário 
agravado que a pandemia apresenta, 
concretamente no concelho de Fafe, e a 
incerteza face ao futuro. Sendo muitos 
dos participantes desta iniciativa 
pertencentes ao grupo de risco, por 
causa da idade, entendemos por bem 
não realizar o encontro presencial que 
é habitual na proximidade à festa da 
Sagrada Família.

CORAÇÃO 
SAMARITANO
ESTENDER 
A MÃO AO 
POBRE!

Se estiver
interessado em 

ser e ter um Coração 
Samaritano diga-nos. Se precisar ou 
souber de quem precise de alguma 
ajuda urgente ou se conhecer 
alguma situação difícil que necessite 
de auxílio, contacte-nos por aqui: 
253599316 – 927481781 – 927201816 – 
910273481 – 913049276 ou pelo email 
paroquiadefafe@gmail.com.

BANCO  
ALIMENTAR

O Banco Alimentar Contra a Fome 
realiza, até 13 de dezembro, 

mais uma Campanha de Recolha 
de Alimentos. No contexto em que 
vivemos, desta vez a Campanha do 
Banco Alimentar é apenas online em 
www.alimentestaideia.pt (escolhendo 
o Banco Alimentar de Braga). Também 
possível contribuir com Vales nos 
supermercados. Convidamos todos, 
dentro das possibilidades, a ajudar 
esta causa e a alimentar esta ideia.



1 Advento. Deus vem. Deus vem, 
Deus saúda, Deus fala, Deus ama, 
Deus chama, Deus ordena, Deus 

escuta, Deus responde, Deus envia. 
Advento. Sujeito Deus. Primeiro Deus. 
O Deus do Advento, o Deus que Vem 
traz consigo uma grande carga verbal, 
que convém que se torne “viral” na 
nossa vida. Imitação de Deus. Deus que 
vem para nos dizer “Bom-Dia!”, que é o 
modo de fazer do Senhor Ressuscitado 
quando se apresenta no meio de nós, e 
diz: “Shalôm!”, “A Paz convosco!”.

2Esta Saudação, este Shalôm, esta 
Paz, este “Bom-Dia”, que ressoa 
desde a Criação, entra em nós, 

enche-nos de Bondade e de Alegria, 
e faz-nos encontrar um modo novo 
de encarar a vida. Esta Saudação, este 
Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, 
estabelece connosco uma relação 
nova e boa, não nos transmite uma 
informação, não tem em vista um 
negócio, não solicita a nossa reflexão 
ou decisão. Não nos deixa a pensar, a 
escolher, a decidir. Apenas a responder. 
Apeia-nos, portanto, do pedestal do 
nosso “eu” patronal: eu penso, eu quero, 
eu decido, eu, eu, eu…, e deixa-nos 
apenas a responder. Apenas. Como se 
responder fosse coisa pouca. Responder 
ao Senhor da nossa vida. Ao “Bom-Dia” 
responde-se “Bom-Dia”. É a Bondade 
sete vezes dita na Criação, o Sentido da 
Criação e da Vida a passar de mão em 
mão, rosto a rosto, coração a coração. 
Do coração de Deus para o nosso 
coração. Dos nossos corações uns 

para os outros. Avenida ou torrente de 
Bondade e de Fraternidade. Advento. 
Deus vem e enche o nosso tempo de 
“Bom-Dia”!

3Quando alguém te diz: “Bom-Dia!”, 
já sabes então o que isso significa, 
implica, replica, multiplica. 

Imagina agora que à beira da estrada 
encontras um pobre homem caído, 
abandonado, a esvair-se em sangue. 
Ao ver-te passar, balbucia para ti, ou 
apenas acende uma voz dentro de ti, 
que te diz, mesmo sem o dizer: “Olha 
para mim”, “olha por mim”, “cuida de 
mim”. Repara bem que o pobre não 
te diz: “Se quiseres, podes cuidar de 
mim”. Se assim fosse, podias pensar e 
decidir, sem precisares de descer do 
trono da tua sacrossanta liberdade de 
escolha. Mas o “cuida de mim” que o 
pobre balbucia para ti não é opcional: 
é uma súplica que é um mandamento; 
não tens opção de escolha; tu é que 
foste escolhido; tens de responder que 
sim, debruçando-te sobre o pobre 
desvalido que ordena e implora o teu 
auxílio. Repara bem: o pobre que jaz à 
beira da estrada elege-te e obriga-te, 
sem te obrigar, a debruçares-te sobre 
ele. Movimento inaudito: agora que te 
debruçaste sobre ele, que ordenou e 
implorou o teu auxílio, podes entender 
melhor a sua condição de soberano. 
Ele é, na verdade, o único verdadeiro 
soberano, pois sem te apontar 
nenhuma espingarda ou maço de 
dinheiro, fez com que tu te debruçasses 
sobre ele, libertando-te dos teus 

projetos e negócios, horários, agendas, 
calendários. Os poderosos e tiranos 
podem e sabem apenas escravizar-te. 
Mas não podem nem sabem libertar-
te!

4Por isso, o Deus que vem agora 
visitar-nos confunde-se com os 
pequeninos (cf. Mateus 25,40.45), 

e neles vem amorosamente ao nosso 
encontro, para conversar connosco, 
para nos dizer “Bom-Dia”, e ordenar 
suplicando: “Cuida de mim”. Estava 
atento Isaías, o profeta do Advento, que 
ouve Deus a dizer assim: «em lugar alto 
e santo Eu habito, mas estou também 
com os oprimidos e humilhados, para 
dar vida e alento aos que não têm 
espaço nem sequer para respirar, aos 
que têm o coração despedaçado» 
(Isaías 57,15). Bem podia o profeta dizer 
que Deus desceu à nossa pandemia. E 
nós, os habitantes da pandemia, bem 
podemos rever-nos no Salmista que 
reza: «Do “confinamento” invoquei o 
Senhor» (Salmo 118,5), chegando-nos 
a resposta outra vez através de Isaías: 
«No tempo favorável te respondi; no 
dia da salvação te socorri» (Isaías 49,8), 
resposta que Paulo também regista, 
atualiza e pontualiza: «É agora o tempo 
favorável! É agora o dia da salvação!» (2 
Coríntios 6,2).

5O andamento do Advento traz-
nos um Deus que vem para o 
meio de nós e da nossa anemia 

e pandemia, e diz: “Bom-Dia”, e 
suplicando ordena: “Cuida de mim”. 
É terrível termos de assumir que, 
se não cuidamos bem dos pobres e 
necessitados, também não cuidamos 
bem de Deus! Mas é agora o tempo 
favorável! É agora o dia da salvação! 
É agora o tempo da enchente da 
Palavra de Deus, de que não devemos 
fugir, mas a que nos devemos expor. O 
nosso “eu” patronal e autorreferencial 
entrará em crise, e teremos de mudar 
comportamentos. Acolher e responder 
deve ser o nosso alimento. O Deus que 
vem não vem mudar as situações. Vem 
mudar os corações. E são os nossos 
corações mudados que podem mudar 
as situações. O Advento é tempo de 

mudança e de esperança. Celebrar o 
Advento é deixar entrar em nós esta 
torrente de Bondade, esta Saudação, 
este Shalôm, esta Paz, este “Bom-Dia”, 
este “Cuida de mim”. E responder “Bom-
Dia!”, e responder que “Sim”.

6Sim, porque a resposta de Deus 
hoje somos nós. «Desci a fim de 
libertar o meu povo da mão dos 

egípcios…», diz Deus a Moisés, mas 
pega logo em Moisés pela mão, e diz-
lhe: «E agora vai; Eu te envio ao Faraó, 
e faz sair do Egito o meu povo» (Êxodo 
3,8.10). Texto grandioso e emblemático. 
O Deus do Advento vem para o meio 
desta pandemia, pega na nossa mão, 
muda o nosso coração e envia-nos a 
mudar a situação. Está aberta a oficina 
do Advento: enquanto uns se afadigam 
na vacina, outros nos hospitais, outros 
nos lares, nas farmácias, na padaria, 
empenhemo-nos todos em encher 
este mundo de Paz, de Esperança e de 
“Bom-Dia”, à imagem e sob a proteção 
maternal de Maria!

Lisboa, 22 de novembro de 2020

ADVENTO

DEUS VEM E ENCHE  
O NOSSO TEMPO  
DE “BOM-DIA”!
MENSAGEM DOS BISPOS PORTUGUESES  
PARA O ADVENTO 2020

APP da

Caridade
Na APP da Caridade deixamos 
semanalmente propostas para a 
valorização do tempo, na oração 
pessoal e familiar e também no 
compromisso pessoal e familiar.
Consulte o site da paróquia para 
aceder a todas as propostas.

VOZ POÉTICA
A QUE VIREIS?
Os bons augúrios que a luz desfia 
Na voz dos meus silêncios  
São um rumor da espera 
Que o alto céu encerra. 

Mas 
A que vireis, Bom Deus, 
Que dais nome às eras? 
O mundo não vive de esperas, 
O mundo já não sabe esperar…

A que vireis? 
O vinho é fraco, 
As oliveiras secaram, 
Os pastores abandonaram os 
campos, 
Os anjos petrificaram, 
Não há manjedoura nem reis 
E já ninguém olha para as estrelas…

Mas descei. 
Descei das nuvens. 
Fazei chover sobre os montes, 
Alagai as colinas, 
Transbordai as fontes… 
Descei! Descei!

Mas  
A que vireis, Jesus Menino?
 
Se ao menos eu tivesse 
O silêncio da espera no olhar 
Abrir-vos-ia o coração 
Para aí poderdes repousar.

Descei, Senhor, descei!

[Bruno Pinto]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE ESTÁ ATENTA!

Os membros da família, ao longo 
desta semana, procurem estar 
atentos aos vizinhos ou pessoas mais 
próximas, sobretudo mais idosas, 
para ver se precisam de alguma coisa 
ou alguma ajuda.

ORAÇÃO 
[Salesianos]

Acorda, Jesus, o meu coração, que se 
esqueceu de te amar.  Acorda, Senhor, 
o meu desejo de Te ver,  porque 
ando distraído com muitas imagens 
vazias. Acorda, Mestre, a minha fé 
adormecida.



LEITURA I  
Isaías 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso 
Redentor, desde sempre, é o vosso 
nome. Porque nos deixais, Senhor, 
desviar dos vossos caminhos e 
endurecer o nosso coração, para 
que não Vos tema? Voltai, por amor 
dos vossos servos e das tribos da 
vossa herança. Oh se rasgásseis os 
céus e descêsseis! Ante a vossa face 
estremeceriam os montes! Mas vós 
descestes e perante a vossa face 
estremeceram os montes. Nunca os 
ouvidos escutaram, nem os olhos 
viram que um Deus, além de Vós, 
fizesse tanto em favor dos que n’Ele 
esperam. Vós saís ao encontro dos que 
praticam a justiça e recordam os vossos 
caminhos. Estais indignado contra nós, 
porque pecámos e há muito que somos 
rebeldes, mas seremos salvos. Éramos 
todos como um ser impuro, as nossas 
acções justas eram todas como veste 
imunda. Todos nós caímos como folhas 
secas, as nossas faltas nos levavam 
como o vento. Ninguém invocava o 
vosso nome, ninguém se levantava para 
se apoiar em Vós, porque nos tínheis 
escondido o vosso rosto e nos deixáveis 
à mercê das nossas faltas. Vós, porém, 
Senhor, sois nosso Pai e nós o barro de 
que sois o Oleiro; somos todos obra das 
vossas mãos.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 79 (80)

Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar, 
mostrai-nos o vosso rosto e seremos 
salvos.        

Pastor de Israel, escutai, 
Vós que estais sentado sobre os 
Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder 
e vinde em nosso auxílio.           

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha.
Protegei a cepa que a vossa mão direita 
plantou, 
 rebento que fortalecestes para Vós.           
Estendei a mão sobre o homem que 
escolhestes, 
sobre o filho do homem que para Vós 
criastes; 
e não mais nos apartaremos de Vós: 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso 
nome.   

LEITURA II 
Coríntios 1, 3-9

Irmãos: A graça e a paz vos sejam 
dadas da parte de Deus, nosso Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, 
em todo o tempo, a vosso respeito, pela 
graça divina que vos foi dada em Cristo 
Jesus. Porque fostes enriquecidos em 
tudo: em toda a palavra e em todo o 
conhecimento; e deste modo, tornou-
se firme em vós o testemunho de Cristo. 
De facto, já não vos falta nenhum 
dom da graça, a vós que esperais a 
manifestação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Ele vos tornará firmes até ao 
fim, para que sejais irrepreensíveis no 
dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel 
é Deus, por quem fostes chamados à 
comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, 
Nosso Senhor.

EVANGELHO 
Marcos 13, 33-37

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Acautelai-vos e vigiai, 
porque não sabeis quando chegará o 
momento. Será como um homem que 
partiu de viagem: ao deixar a sua casa, 
deu plenos poderes aos seus servos, 
atribuindo a cada um a sua tarefa, 
e mandou ao porteiro que vigiasse. 
Vigiai, portanto, visto que não sabeis 
quando virá o dono da casa: se à tarde, 
se à meia-noite, se ao cantar do galo, 
se de manhãzinha; não se dê o caso 
que, vindo inesperadamente, vos 
encontre a dormir. O que vos digo a 
vós, digo-o a todos: Vigiai!».

Advento, tempo de profecia e de 
esperança: anúncio do Salvador. Nada 
nem ninguém, mesmo a fragilidade e 
o pecado, nos pode retirar a fonte da 
esperança. A profecia chega 
à plenitude com a vinda do 
Salvador. Jesus Cristo oferece-nos o 
complemento da esperança: “digo-o a 
todos: Vigiai!”

“Somos todos obra das vossas mãos”

O Advento marca o ponto de encontro 
de um caminho bifurcado: o nosso 
itinerário até (ao nascimento de) 
Jesus Cristo e a vinda de Deus à nossa 
humanidade.

O nascimento de Jesus Cristo na nossa 
carne concretiza a súplica/profecia: 
“Oh se rasgásseis os céus e descêsseis!”. 
Deus rasgou os céus e desceu da forma 
mais admirável: fez-se carne, tornou-
se humano como nós. Esta é a mais 
bela história: Deus, o Criador, vem 
assumir a nossa condição de criatura 
para nos oferecer o caminho da 
salvação, para nos mostrar o sentido 
da vida.

Ao iniciar este percurso, tomemos 
a narrativa do profeta Isaías: “Vós, 
Senhor, sois nosso Pai e nosso 
Redentor […].

Sois nosso Pai e nós o barro de que sois 
o Oleiro; somos todos obra das vossas 
mãos”.

Deus arregaça as mangas, toma o 
barro, e as suas mãos moldam com 
delicadeza o nosso ser: somos obra 
das mãos amorosas de Deus. Que mais 
precisamos para nos enchermos de 
esperança e de confiança?!

A imagem do oleiro e do barro remete 
para a necessidade de contínuo 
movimento: só assim é possível dar 
forma à ideia que o oleiro tem na sua 
mente e no seu coração. É assim o 

Advento: um movimento contínuo, 
uma vigilância ativa, para não 
ficarmos parados, mas permitirmos 
que as mãos de Deus continuem a 
realizar em nós a sua obra.

O que é que Deus tinha na mente e no 
coração quando moldou o meu ser?

Acolhe este início de ano litúrgico 
como nova oportunidade para 
sintonizares com o propósito que 
Deus tem para ti, para cada um de nós.

Façamos ‘a viagem da vida’ em busca 
de sentido, à descoberta do propósito, 
ao encontro da missão que está desde 
sempre na mente e no coração do 
Oleiro.

Hoje, continua a moldar o teu ser, de 
modo que te possas conformar à sua 
imagem, assumir a tua missão no 
mundo.

As decisões que tomamos 
condicionam o rumo da vida. O 
Advento é um tempo, como diz 
Jesus Cristo no evangelho, para estar 
atentos, à cautela, e vigilantes, um 
tempo para redefinir as nossas metas, 
não de acordo com a nossa vontade, 
mas segundo os desígnios de Deus.

És uma missão

No caminho do Advento até à 
Epifania, é-nos proposta uma bela 
história de encontro. Uma história de 
amor e de esperança, de luz e de vida.

Deus mantém a iniciativa de vir ao 
nosso encontro, para estar connosco 
e nos falar como a amigos. E nós 
colocamo-nos à escuta para descobrir 
a nossa missão neste mundo.

Como Jesus Cristo, que vem para nos 
salvar, existe um propósito para cada 
um de nós. O cristão reconhece que 
é obra das ‘mãos’ de Deus. A nossa 
identidade e missão foram inscritas 
por Deus no nosso coração.

Este é o tempo para a vigilância activa, 
“pois cada dia é um ‘presente’ que 
Deus nos dá, nova oportunidade para 
ganharmos uma vida com projecção 
eterna“ (Lopes Morgado).

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“ACAUTELAI-VOS 
E VIGIAI” 
I DOMINGO   
ADVENTO | B



E U C A R I S T I A S

Sábado
9h - Igreja Nova*
10h15 - Sagrado Coração de Jesus**

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

* Requerem inscrição
** Exclusivas para a catequese

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO DAS EUCARISTIAS 
Durante estado de emergência

30 Novembro | SEGUNDA-FEIRA
9h - Igreja Nova
José António Costa Silva

19h - Igreja Nova
Palmira Cunha Mendes
Adelino Martins (7º dia)
Isabel Leite
José Fernando Sousa Pinto Fonseca
Teresa de Magalhães (30º dia)

01 Dezembro | TERÇA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, filho, pais e sogros

02 Dezembro | QUARTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Rosa Soares (30º dia)

18h - Capela de São João Batista da Fábrica do Ferro
João Silva, Dolores Fernandes Coelho e família
Maria da Conceição Soares e família
Avelino Costa Ribeiro, José Ribeiro, 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
Manuel Joaquim Gomes Barroso, Idalina Batista de Matos e filhos
Rosa da Silva e João Batista

19h - Igreja Nova
Marcelino Meira (30º dia)
Manuel de Abreu e Silva, filhos, neto, pais e irmãos
Manuel de Araújo Alves

03 Dezembro | QUINTA-FEIRA 

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Fernando de Sousa Pinto da Fonseca
José Carlos Ferreira, esposa e filha
Isaura da Silva, António de Magalhães, Mário de Magalhães e esposa, Jaime da 

Costa e Hermínia da Silva e marido
Elvira Rodrigues Novais e pais

04 Dezembro | SEXTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Rosa Conceição Lopes Costa

19h - Igreja Nova
Armando de Oliveira e filho Albano
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Olinda Carvalho
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração
Rosa Ana Fernandes Dias Sousa Costa (30º dia)
Rui Luís Alves Araújo

05 Dezembro | SÁBADO

9h - Igreja Nova
José da Cunha e Florinda Gonçalves
Alberto Manuel Monteiro Pereira Leite, sogros, cunhado, pais e irmão
Abel Mendes

10h15 - Sagrado Coração de Jesus

06 Dezembro | DOMINGO

8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

8h - Sagrado Coração de Jesus
Maria Alice Campos de Andrade Marinho (a.f.)
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Tomás Rafael Costa Nogueira

9h30 - Igreja Nova
Deolinda Gonçalves
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Luciano Freitas Rodrigues (8º a. f.)

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Maria da Conceição Costa Oliveira e Anabela Freitas
Maria Celeste Sepúlveda e Leandro Araújo
Ester da Conceição Pedrosa e Amilcar Henriques Moniz

11h30 - Igreja Nova
António Marinho e Maria de Moura


