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No sábado, dia 20 de Junho, iremos concluir o ano de catequese com a festa “God Talents”, 
um encontro festivo, online e interactivo, com muitas surpresas. Esta iniciativa para os 
catequizandos e catequistas de Fafe e de Fornelos irá permitir encerrar este ano catequético, 
atípico por causa da pandemia, fazendo-o de forma original e em segurança, à semelhança 
das sessões da Catequese Paroquial online levadas a cabo no mês de Abril e Maio.
Desde já podemos anunciar que contaremos com a presença do Bispo Auxiliar de Braga, 
D. Nuno Almeida, que partilhará os seus talentos, numa intervenção em directo com os 
Párocos, na qual irá também responder às perguntas que os catequizandos poderão fazer 
no facebook. 
Este encontro está agendado para as 11h desse sábado em que teríamos a Festa de 
Encerramento da Catequese. 

INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA

Esta segunda, dia 08 de Junho, abrem 
inscrições para as Eucaristias nas igrejas 
paroquiais do dia  13 ao dia 19 de Junho.

www.paroquiadefafe.com

Telefone

Os horários e contactos:
Segundas e terças-feiras 

10h30 - 11h30
968 109 282 | 912 832 676 | 927 481 781

14h - 15h: 936 032 229 | 912 832 676
17h - 18h: 910 342 296

21h - 22h: 916 935 118 | 935 965 306
Quartas-feiras: 10h30 - 11h30

253 599 316 | 927 481 781 | 927 201 816
Quintas-feiras : 10h30 - 11h30

253 599 316 | 927 201 816

08

10

09

11

Adoração ao Santíssimo 
Sacramento
21h

“Silêncio que se vai rezar  
o fado”
21h
Concerto com a fadista  
Liliana Aráujo

Conversa on-line 
21h
P.e Pedro Daniel
Diac. Pedro Sousa

Eucaristia Solene
9h30 

Concerto pela  
“Banda de Golães”
18h

Trasmissões: 

Segunda-feira

Quarta-feira

Terça-feira

Quinta-feira

COLCHAS  
À JANELA

Queremos convidar todas as pessoas, no dia 
11, a adornar as suas janelas ou varandas 
com as típicas colchas ou algum tecido que 
ajude a dar beleza e solenidade a este dia.

TAPETE DE FL0RES
Pedimos às pessoas que tiverem flores ou 
verdes para o tradicional tapete florido que 
no-las façam chegar.
Podem entregar durante esta semana na 
Igreja nova nos horários de abertura: 
9h30-10h; 14h30-15h30. 



Este ano  por todos os motivos que já 
conhecemos, respeitando as indicações das 
autoridades competentes (DGS, Conferência 
Episcopal Portuguesa e Diocese de Braga), 
as tradicionais  festas e romarias têm a 
necessidade de serem diferentes.
Celebrar aqueles a quem nos confiamos, como 
patronos, continua a ser uma necessidade do 
povo cristão e, no seu essencial, este ano não 
será exceção.

Não é possível a realização de procissões 
e romarias, mas a celebração da Eucaristia 
festiva, nas condições a que já nos habituamos 
continua a ser.
Deixamos aqui os horários e os locais onde, 
na nossa paróquia, vamos celebrar estes 
Santos a quem carinhosamente chamamos 
de Santos Populares.

OS NOSSOS 
SANTOS  
POPULARES

SÃO PEDRO

SÃO JOÃO  
BATISTA

SANTO ANTÓNIO

Capela de Pardelhas
29 de junho

18h - Eucaristia

Capela da Fábrica 
do Ferro
24 de junho

18h - Eucaristia

Capela de Fiéis de Deus/Cisterna
13 de junho

16h30 - Eucaristia

Domingo
8h - Igreja Matriz
9h30 - Igreja Nova
10h30 - Sagrado Coração Jesus
12h - Igreja Nova
15h - Sagrado Coração Jesus
19h - Igreja Nova

Segunda-feira
9h - Igreja Nova
18h - Santo Ovídio
19h - Igreja Nova

Terça-feira
9h - Igreja Nova
18h - Pardelhas
19h - Igreja Nova

Quarta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Fábrica do Ferro
19h - Igreja Nova

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Cisterna
19h - Igreja Nova

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Granja
19h - Igreja Nova

Sábado
18h - Igreja Matriz
19h - Igreja Nova

*As portas abrem apenas 30m antes.

MISSAS 
COM POVO

TRINDADE:  
DEUS É COMUNHÃO, 
VÍNCULO, ABRAÇO
Os nomes de Deus sobre o monte (João 
3,16-18) são um mais belo do que o outro: o 
misericordioso e piedoso, o lento para a ira, 
o rico de graça e de fidelidade (Êxodo 34,6). 
Moisés subiu com esforço, duas tábuas na 
mão, e Deus desconcerta-o e a todos os 
moralistas, escrevendo naquela rígida pedra 
palavras de ternura e de bondade.
Que chegam até Nicodemos, naquela noite 
de renascimento. Deus amou tanto o mundo, 
que lhe deu o seu Filho. Estamos no versículo 
central do Evangelho de João, num espanto 
que renasce sempre perante palavras boas 
como o mel, tonificantes como uma caminhada 
junto ao mar, entre salpicos de mar e ar bom 
respirado a plenos pulmões: Deus amou tanto 
o mundo… e a noite de Nicodemos, e as 
nossas, iluminam-se.
Jesus está a dizer ao fariseu medroso: o nome 
de Deus não é amor, é “muito amor”, Ele é 
“o muito-amante”. Deus, pela eternidade, 
considera o mundo, cada carne, mais 
importante que Ele próprio. Para me adquirir, 
perdeu-se a si mesmo. Loucura da cruz. 
Insanidade de Sexta-feira Santa. Mas por nós 
renasce: cada ser nasce e renasce do coração 
de quem o ama.

Experimentemos saborear a beleza destes 
verbos no passado: Deus amou, o Filho foi 
dado. Dizem não uma esperança (Deus amar-
te-á se tu…), mas um facto seguro e adquirido: 
Deus já está aqui, impregnou de si o mundo, e 
o mundo dele está embebido
[...]
O Filho não foi enviado para julgar. «Eu não 
julgo!» (João 8,15). Que palavra explosiva, 
a repetir setenta vezes sete à nossa fé 
amedrontada! Eu não julgo, nem para 
sentenças de condenação nem para vereditos 
de absolvição.
[...]
Deus conserva: este mundo e eu, cada 
pensamento bom, cada generosa fadiga, 
cada dolorosa paciência; nem um cabelo da 
vossa cabeça se perderá (Lucas 21,38), nem 
sequer um fio de erva, nem sequer um fio de 
beleza desaparecerá no nada.
O mundo é salvo porque amado. Os cristãos 
não são aqueles que amam Deus, são 
aqueles que acreditam que Deus os ama, que 
pronunciou o seu «sim» ao mundo, antes que 
o mundo diga «sim» a Ele.
Festa da Santíssima Trindade: anúncio 
que Deus não é em si mesmo solidão, mas 
comunhão, vínculo, abraço. Que nos alcançou, 
e liberta, e faz erguer em voo uma pulsão de 
amor.

Ermes Ronchi

https://www.paroquiadefafe.com/post/ira-%C3%A0-missa


LEITURA I  
Êxodo  34, 4b-6.8-9
Naqueles dias, Moisés levantou-se muito 
cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor 
lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas 
de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou 
junto de Moisés, que invocou o nome do 
Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e 
proclamou: «O Senhor, o Senhor é um Deus 
clemente e compassivo, sem pressa para Se 
indignar e cheio de misericórdia e fidelidade». 
Moisés caiu de joelhos e prostrou-se em 
adoração. Depois disse: «Se encontrei, 
Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-Se o 
Senhor caminhar no meio de nós. É certo que 
se trata de um povo de dura cerviz, mas Vós 
perdoareis os nossos pecados e iniquidades 
e fareis de nós a vossa herança».

SALMO RESPONSORIAL  
Daniel 3, 52.53.54.55.56

Digno é o Senhor de louvor e de glória para 
sempre.  

Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito o vosso nome glorioso e santo: 
digno de louvor e de glória para sempre.      
Bendito sejais no templo santo da vossa glória: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito sejais no trono da vossa realeza: 
digno de louvor e de glória para sempre. .     

Bendito sejais, Vós que sondais os abismos 
e estais sentado sobre os Querubins: 
digno de louvor e de glória para sempre. 
Bendito sejais no firmamento do céu: 
digno de louvor e de glória para sempre.  

LEITURA II 
2 Corintios 13, 11-13
Irmãos: Sede alegres, trabalhai pela vossa 
perfeição, animai-vos uns aos outros, tende 
os mesmos sentimentos, vivei em paz. E o 

Deus do amor e da paz estará convosco. 
Saudai-vos uns aos outros com o ósculo 
santo. Todos os santos vos saúdam. A graça 
do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus 
e a comunhão do Espírito Santo estejam 
convosco.

EVANGELHO 
João 3, 16-18
Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: 
«Deus amou tanto o mundo que entregou o 
seu Filho Unigénito, para que todo o homem 
que acredita n’Ele não pereça, mas tenha a 
vida eterna. Porque Deus não enviou o seu 
Filho ao mundo para condenar o mundo, mas 
para que o mundo seja salvo por Ele. Quem 
acredita n’Ele não é condenado, mas quem 
não acredita n’Ele já está condenado, porque 
não acreditou no nome do Filho Unigénito de 
Deus».

A vida cristã está alicerçada na experiência 
pessoal de amizade com a Santíssima 
Trindade. Todos os dias lhe são dedicados. 
Contudo, neste domingo após o tempo 
pascal, a Igreja convidanos a celebrar o 
nosso Deus (Trindade).

“Deus enviou o seu Filho ao mundo”
No final do Evangelho segundo Mateus 
(cf. Solenidade da Ascensão), Jesus Cristo 
envia os discípulos a ensinar e a baptizar 
“em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo”. Aqui, como em outros lugares, não 
nos dá uma definição da Trindade. O que 
encontramos é a familiaridade com que 
fala do (com o) Pai e do Espírito Santo. De 
Jesus Cristo, aprendemos a estabelecer uma 
relação de amizade com Deus.
O trecho do Evangelho (Ano A) faz parte do 
encontro com Nicodemos. Na conversa, fica 
perplexo quando Jesus Cristo lhe diz que é 

preciso “nascer de novo”. Para o ajudar, o 
Mestre fala-lhe de acolher o amor de Deus, 
deixar-se transformar (salvar) pelo amor.

“Para que o mundo seja salvo”
O amor e a salvação estão entranhados no 
ser de Deus: amor que se dá sem reservas, 
amor que salva a todos. Deus oferece-nos 
uma experiência profunda de relação e 
encontro. Da nossa parte, a experiência é 
entrar nessa dinâmica de amor e comunhão 
Jesus Cristo é enviado ao mundo para nos 
revelar o amor de Deus. Cada um recorda-o 
ao traçar sobre si o Sinal da Cruz. É uma 
forma e uma fórmula simples de mostrar 
que estamos impregnados do mistério da 
Santíssima Trindade.
Fazer o Sinal da Cruz é tomar consciência 
e testemunhar que a nossa vida está 
sustentada pelo amor do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. É dizer para si e para os 
outros: eu vivo em Deus; Deus é a minha 
vida. Acreditar consiste em abrir o coração 
a esta novidade: “Deus enviou o seu Filho 
ao mundo, para que o mundo seja salvo por 
Ele”. Acreditar é entrar na dinâmica de amor 
e salvação, é começar a viver o dinamismo 
de comunhão próprio do ser divino.
Ser cristão é pôr em prática o amor 
incondicional, em todos os ambientes em 
que habitamos, sejam reais ou virtuais, 
analógicos ou digitais. Toda a vida 
mergulhada em laços de amor. As nossas 
relações tornam-se salvadoras quando 
se vivem em doação, entrega, dando o 
melhor de nós aos outros, sem reservas. 
Na família, na escola, no trabalho, na rua, 
estabelecemos relações de amor e de 
comunhão. Assim se vive à imagem da 
Santíssima Trindade.

Recomeçar
Estamos a viver um tempo novo. Aceitemos 
iniciar, dar os primeiros passos como o 
recém-nascido. É essa a proposta de 
Jesus Cristo, no diálogo com Nicodemos: 
nascer de novo. Vamos (re)começar a nossa 
relação com Deus. Propomos fazê-la sob o 
signo do amor e da amizade: “É necessário 
purificarmos as imagens de Deus soletradas 
pelas nossas inseguranças e medos. O 
paradigma da amizade, aplicado à nossa 
relação com Deus, pode resultar num efeito 
extraordinariamente libertador. A amizade é 
a aceitação positiva do limite. […] Sabemos 
que nos havemos de reencontrar” (José 
Tolentino Mendonça). Queres iniciar uma 
relação de amizade com Deus? Busca a 
experiência de te sentires amado por Deus!

Reflexão: Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

SANTÍSSIMA 
TRINDADE  
 ANO A



E U C A R I S T I A S
08 Junho | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Almerinda Gonçalves Sousa, pais e Irmãos
Serafim de Castro

18h - Capela Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
Maria Conceição Costa Oliveira
Elvira Rodrigues Novais e pais
João Nogueira Cunha
Carmezinda Soares
Intenção particular

09 Junho | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela Pardelhas

19h - Igreja Nova
José Freitas Pereira
Helena Maria Neves Ferreira e pais
Carlos Alberto Antunes Soares (a.n.)
Armando Teixeira (7º Dia)
Carmezinda Soares

10 Junho | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Júlia da Cunha, José de Freitas Nogueira e  
José António Nogueira Bastos
Bernardino Domingues Lameiras e Esposa
Parcídio de Matos de Abreu e Silva, esposa, sogros e tia Márcia
Manuel Magalhães (Sortes)
Carmezinda Soares

11 Junho | QUINTA-FEIRA 
8h - Igreja Matriz

Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Honra do Santíssimo Corpo e Sangue de Deus
Armindo Teixeira, esposa e família
Honra de São José e pelo agonizantes

12h00 - Igreja Nova
Acção de graças pelo dom da vida de Raúl Sousa

19h00 - Igreja Nova
Conceição Carvalho, Fernando Oliveira Freitas, filha, pais e sogros
Família Teixeira Alves
Conceição Carvalho, Fernando Oliveira Freitas, Deolinda Pinheiro e 
Álvaro Carvalho
Carmezinda Soares
Alberto Carvalho Pereira, esposa e genro

12 Junho | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela Granja

19h - Igreja Nova
Luis Leite Rolo
José Michael Gonçalves Cunha
Carmezinda Soares

13 Junho | SÁBADO
16h30 - Capela da Cisterna (Santo António)

18h - Igreja Matriz
Manuel Pinto e Maria Cândida Fernandes Coelho

19h - Igreja Nova
Alice Francisco Braz e Secndino Marques Lameiras
Acção de Graças a Nossa Senhora das Dores
José Gonçalves Ribeiro, Laura da Costa e Castro, marido e filhas
Carmezinda Soares

14 Junho | DOMINGO
8h - Igreja Matriz

Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Manuel Soares, esposa, filhos e netos
Domicília de Castro, pais e irmão
Armindo Teixeira e Esposa Florinda Faria
Alberto Santos Ferreira (2º An. F.)

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Elvira Rodrigues Novais e pais
Adriano Pires
Hélder Manuel Cunha e familiares
Joaquim Costa

12h00 - Igreja Nova
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira

15h00 - Sagrado Coração de Jesus

19h00 - Igreja Nova
Maria Isabel Gonçalves Novais Ribeiro
Paula Cristina Mendes Cunha
Adriano Costa Gonçalves
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Maria de Fátima Silva Marques
Carmezinda Soares

Relembramos que o facto de ter intenção marcada não garante lugar na assembleia.  
O processo referente à inscrição está explicado neste boletim.

Continuaremos a transmitir Eucaristia Dominical  
com a ajuda da FafeTv.

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


