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ESTADO DE 
EMERGÊNCIA

Todos sabemos que o estado de emergência foi 
estendido até ao dia 17 de Abril. Conseguimos 
perceber pelos números que nos são 
apresentados todos os dias que as medidas que 
todos vamos acatando e o fazer bem de cada um 
estão a contribuir para uma evolução “favorável”. 
Para esta segunda quinzena em estado de 
emergência os nossos governantes pediram 
especial atenção para os dias que antecedem 

e sucedem a Páscoa. Pedem que não haja as 
habituais deslocações para visitarmos os nossos 
familiares, nesta que é a festa mais importante 
para nós cristãos. Pedimos, pela importância 
desta festa que realmente respeitemos estas 
indicações. Evitemos os almoços em família 
alargada! Pedimos a compreensão aos pais 
que este ano não poderão ter os seus filhos no 
tradicional almoço de Páscoa. Alertamos todos 
para a importância de resistirmos à tentação de 
fazer como noutros anos, sabendo que este ano 
tem de ser diferente. Fiquemos em casa, rezemos 
em casa, digamos: Ressuscitou em minha casa!

LINHA DE ESCUTA
A Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Braga 
lançou o serviço gratuito “Um Ouvido com 
C’Oração”. O objectivo é escutar e acompanhar 
espiritualmente todos os que estão a passar por 
uma situação de sofrimento, particularmente 
aquelas que não têm acesso à internet. A linha 
está acessível todos os dias, entre as 9h e as 
21h, através do número 800 210 114. O serviço 
já está disponível, é realizado “à luz da Palavra 
de Deus e da fé da Igreja Católica em contexto 
de sigilo”.

SEMANA  
SANTA
#EUREZOEMCASA

A pandemia que enfrentamos, 
com responsabilidade e 
com seriedade, impede-nos 
ainda do encontro físico, 
mas não nos impedirá de 
viver e celebrar a Semana 
Santa com igual devoção 
e fervor, mesmo que com 
grandes diferenças. Com 
momentos celebrativos, de 
oração pessoal e familiar, 
encontramos alternativas ao 
que nos tínhamos proposto 
realizar nestes intensos 
dias da Paixão, Morte e 
Ressurreição do Senhor.
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https://www.paroquiadefafe.com/post/semana-santa-2020
https://www.paroquiadefafe.com/coronavirus


...disse...

SEMANA  
SANTA 2020
PROGRAMAÇÃO

PAPA FRANCISCO
30 DE MARÇO 2020  
O Senhor faz justiça à mulher inocente, 
perdoa a pecadora; condena os corruptos e 
ajuda os hipócritas a converterem-se. Cada 
um de nós tem a sua própria história, os 
próprios pecados. Olhemos para o Senhor 
que faz justiça, mas é tão misericordioso. 
#HomiliaSantaMarta

31 DE MARÇO 2020   
O Senhor liberta e cura o coração, se O 
invocarmos com humildade e confiança. 
#Quaresma

LER
CARTÓRIO 
PAROQUIAL
Dadas as circunstâncias que vivemos o 
cartório paroquial não está aberto. Os 
Párocos estão disponíveis pelo contacto 
telefónico e via e-mail. Todos aqueles que 
precisarem de tratar algum assunto neste 
período devem usar estes meios na certeza 
que encontraremos a melhor solução 
para cada caso. 927201816 | 927481781, 
paroquiadefafe@gmail.com

INTENÇÕES DE 
MISSA
Relembramos que com a suspensão das 
Eucaristias com a presença do povo, os 
párocos continuam a celebrar diariamente, 
lembrando todas as intenções pedidas 
para o dia. Contudo, se alguém desejar 
alterar uma intenção já pedida, faça chegar 
aos párocos essa informação pelos meios 
acima indicados.

(IN)TEMPORAIS
Éramos livres
E não conhecíamos a liberdade
Vivíamos a solidão de tantos sós
que temeram dar o primeiro passo
E só agora conhecemos
o drama dos muros
Só agora tocamos as paredes
A sentir-lhe a textura
Só agora sabemos quantos
ninhos há no limoeiro do terraço
Só agora vemos os movimentos
Da claridade no vão da janela
Só agora compreendemos
O gosto amargo da saudade
Há tremores em cada passo
E o corpo é respiração
O peito fornalha
E o olhar voa em saudação
Dá-nos, Senhor,
A graça de um postigo
De um diáfano abrigo
Onde nos possamos abraçar
À barca que a dor verbera
Dá a certeza da primavera
E da bonança neste mar

Bruno Pinto

Vamos celebrar a Semana Santa, o 
Tríduo Pascal e o Domingo da Páscoa 
da Ressurreição do Senhor não como 
gostaríamos, isto é, com a presença física 
das pessoas, mas certos da comunhão 
espiritual de toda a comunidade cristã. Por 
estarmos confinados ao recolhimento das 
nossas casas e não podermos celebrar com 
a habitual solenidade e espírito festivo a 
principal festa dos católicos não significa que 
estamos dispensados de a viver e celebrar.

Por isso, convidamos todas as famílias a 
criar em suas casas, um pequeno espaço de 
oração familiar (p.ex. na sala, com uma cruz, 
uma bíblia, uma vela). desafiamos a partilharem 
nas redes sociais com #eurezoemcasa.

Desafiamos, a pôr, no exterior das suas casas 
(p.ex. no jardim, varanda, ou janela) uma cruz, 
sem flores até Sábado Santo, e florida no 
dia de Páscoa, com uma colcha ou tecido 
branco. Desafiamos a partilharem nas redes 
sociais com #anossacruz.

Diariamente pode rezar a Oração da Igreja, 
a Liturgia da Horas (Laudes, Vésperas e 
Completas), na Página de Facebook da Ordem 
dos Carmelitas Descalços em Portugal (@
carmelitas.descalcos.portugal) que transmite 
desde o Carmelo de S. José, em Fátima.

Participar, esta segunda-feira, às 21h, em 
família à Via Sacra on-line, em directo, no 
facebook. 

Fazer, esta terça ou quarta-fera, um bom 
exame de consciência, num tempo pessoal 
ou familiar, a partir de uma proposta 
penitencial que colocaremos no nosso site 
www.paroquiadefafe.com.

Participar, em Quinta-feira Santa, na 
Missa Vespertina da Ceia do Senhor que 
celebraremos na Igreja Nova de S. José, às 
18h, e que terá transmissão na FafeTv.

Participar, em Sexta-feira Santa, na 
celebração Litúrgica da Paixão, em sintonia 
com o Sr. Arcebispo de Braga, com 
transmissão na nossa Página de Facebook, 
um pouco antes das 15h.

Participar na Oração de Completas que terá 
transmissão na nossa Página de Facebook, 
na sexta-feira santa às 21h30.

Participar na Vigília Pascal, que celebraremos 
na Igreja Nova de S. José, às 21h, de Sábado, 
que terá transmissão na FafeTv.

Participar na Eucaristia do Domingo de 
Páscoa, que celebraremos na Igreja Nova 
de S. José, às 18h, e que terá transmitida na 
FafeTv.



LEITURA I  
Isaías  50, 4-7
O Senhor deu-me a graça de falar como 
um discípulo, para que eu saiba dizer uma 
palavra de alento aos que andam abatidos. 
Todas as manhãs Ele desperta os meus 
ouvidos, para eu escutar, como escutam 
os discípulos. O Senhor Deus abriu-me 
os ouvidos e eu não resisti nem recuei um 
passo. Apresentei as costas àqueles que me 
batiam e a face aos que me arrancavam a 
barba; não desviei o meu rosto dos que me 
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus 
veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei 
envergonhado; tornei o meu rosto duro como 
pedra, e sei que não ficarei desiludido.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonastes?

Todos os que me vêem escarnecem de mim, 
estendem os lábios e meneiam a cabeça: 
«Confiou no Senhor, Ele que o livre, 
Ele que o salve, se é seu amigo».    
Matilhas de cães me rodearam, 
cercou-me um bando de malfeitores. 
Trespassaram as minhas mãos e os meus pés, 
posso contar todos os meus ossos.  

Repartiram entre si as minhas vestes 
e deitaram sortes sobre a minha túnica. 
Mas Vós, Senhor, não Vos afasteis de mim, 
sois a minha força, apressai-Vos a socorrer-me. 

Hei-de falar do vosso nome aos meus irmãos, 
hei-de louvar-Vos no meio da assembleia. 
Vós, que temeis o Senhor, louvai-O, 
glorificai-O, vós todos os filhos de Jacob, 
reverenciai-O, vós todos os filhos de Israel. 

LEITURA II 
Filipenses 2, 6-11
Cristo Jesus, que era de condição divina, 
não Se valeu da sua igualdade com Deus, 
mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo 
a condição de servo, tornou-Se semelhante 
aos homens. Aparecendo como homem, 
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até 
à morte e morte de cruz. Por isso Deus O 
exaltou e Lhe deu um nome que está acima 
de todos os nomes, para que ao nome de 

Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e 
nos abismos, e toda a língua proclame que 
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus 
Pai.

EVANGELHO 
Mateus 27, 11-54 (forma breve) 
N Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus foi levado à presença 
do governador Pilatos,que lhe perguntou:
R «Tu és o Rei dos judeus?».
N Jesus respondeu:
J «É como dizes».
N Mas, ao ser acusado pelos príncipes dos 
sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu.
Disse-Lhe então Pilatos:
R «Não ouves quantas acusações levantam 
contra Ti?».
N Mas Jesus não respondeu coisa alguma,
a ponto de o governador ficar muito admirado.
Ora, pela festa da Páscoa, o governador 
costumava soltar um preso, à escolha do 
povo. Nessa altura, havia um preso famoso, 
chamado Barrabás. E, quando eles se 
reuniram, disse-lhes Pilatos:
R «Qual quereis que vos solte? Barrabás, ou 
Jesus, chamado Cristo?».
N Ele bem sabia que O tinham entregado por 
inveja. Enquanto estava sentado no tribunal,
a mulher mandou-lhe dizer:
R «Não te prendas com a causa desse justo,
pois hoje sofri muito em sonhos por causa 
d’Ele».
N Entretanto, os príncipes dos sacerdotes 
e os anciãos persuadiram a multidão a que 
pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus.
O governador tomou a palavra e perguntou-
lhes:
R «Qual dos dois quereis que vos solte?».
N Eles responderam:
R «Barrabás».
N Disse-lhes Pilatos:
R «E que hei-de fazer de Jesus, chamado 
Cristo?».
N Responderam todos:
R «Seja crucificado».
N Pilatos insistiu:
R «Que mal fez Ele?».
N Mas eles gritavam cada vez mais:
R «Seja crucificado».
N Pilatos, vendo que não conseguia nada
e aumentava o tumulto, mandou vir água
e lavou as mãos na presença da multidão, 
dizendo:

R «Estou inocente do sangue deste homem.
Isso é lá convosco».
N E todo o povo respondeu:
R «O seu sangue caia sobre nós e sobre os 
nossos filhos».
N Soltou-lhes então Barrabás. E, depois de 
ter mandado açoitar Jesus, entregou-lh’O 
para ser crucificado. Então os soldados do 
governador levaram Jesus para o pretório
e reuniram à volta d’Ele toda a coorte. 
Tiraram-Lhe a roupa e envolveram-n’O 
num manto vermelho. Teceram uma coroa 
de espinhos e puseram-Lha na cabeça e 
colocaram uma cana na sua mão direita.
Ajoelhando diante d’Ele, escarneciam-n’O, 
dizendo:
R «Salve, Rei dos judeus!».
N Depois, cuspiam-Lhe no rosto e, pegando 
na cana, batiam-Lhe com ela na cabeça. 
Depois de O terem escarnecido, tiraram-
Lhe o manto, vestiram-Lhe as suas roupas e 
levaram-n’O para ser crucificado.
N Ao saírem, encontraram um homem de 
Cirene, chamado Simão, e requisitaram-
no para levar a cruz de Jesus. Chegados 
a um lugar chamado Gólgota, que quer 
dizer lugar do Calvário, deram-Lhe a beber 
vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois 
de o provar, não quis beber. Depois de O 
terem crucificado, repartiram entre si as 
suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram 
ali sentados a guardá-l’O. Por cima da sua 
cabeça puseram um letreiro, indicando a 
causa da sua condenação: «Este é Jesus, 
o Rei dos judeus». Foram crucificados com 
Ele dois salteadores, um à direita e outro à 
esquerda. Os que passavam insultavam-n’O
e abanavam a cabeça, dizendo:
R «Tu que destruías o templo e o reedificavas 
em três dias, salva-Te a Ti mesmo; se és 
Filho de Deus, desce da cruz».
N Os príncipes dos sacerdotes, juntamente 
com os escribas e os anciãos, também 
troçavam d’Ele, dizendo:
R «Salvou os outros e não pode salvar-Se 
a Si mesmo! Se é o Rei de Israel, desça 
agora da cruz e acreditaremos n’Ele. Confiou 
em Deus: Ele que O livre agora, se O ama, 
porque disse: ‘Eu sou Filho de Deus’».
N Até os salteadores crucificados com Ele 
O insultavam. Desde o meio-dia até às três 
horas da tarde, as trevas envolveram toda 
a terra. E, pelas três horas da tarde, Jesus 
clamou com voz forte:
J «Eli, Eli, lemá sabactáni?», 
N que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, 
porque Me abandonastes?». Alguns dos 
presentes, ouvindo isto, disseram: 
R «Está a chamar por Elias».
N Um deles correu a tomar uma esponja, 
embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta duma 
cana e deu-Lhe a beber. Mas os outros 
disseram: 
R «Deixa lá. Vejamos se Elias vem salvá-l’O». 
N E Jesus, clamando outra vez com voz forte, 
expirou. 
N Então, o véu do templo rasgou-se em duas 
partes, de alto a baixo; a terra tremeu e as 
rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos 
e muitos dos corpos de santos que tinham 
morrido ressuscitaram; e, saindo do sepulcro, 
depois da ressurreição de Jesus, entraram 
na cidade santa e apareceram a muitos. 
Entretanto, o centurião e os que com ele 
guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra 
e o que estava a acontecer, ficaram aterrados 
e disseram: 
R «Este era verdadeiramente Filho de Deus».

PALAVRA DE DEUS

DOMINGO RAMOS
QUARESMA | ANO A



E U C A R I S T I A S

06 Abril | SEGUNDA-FEIRA
Fernando Freitas, Conceição Carvalho, Adriano Freitas e Constança Oliveira
José Nogueira (5.º a. f.).
Maria de Magalhães Sampaio
Profª. Maria Adelaide dos Anjos Almeida (2º a.f.)
Almerinda Freitas Ribeiro Coimbra, marido, filhos e familiares
Elvira Rodrigues Novais e pais
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Emília Manuela Fernandes Correia
Domingos Pereira de Freitas e mãe
António Marinho e Maria de Moura
Deolinda Gonçalves

07 Abril | TERÇA-FEIRA
Glória Gonçalves Aguieiras, pais e irmã Lurdes.
Manuel Salgado Pereira (7º dia)
Maria Gracinda de Magalhães e Emília da Costa
Agostinho Castro
Armando Neves (30º dia)
Maria Emília Braz (30º dia)

08 Abril | QUARTA-FEIRA
Maria de Magalhães Sampaio
Acção de Graças ao Santíssimo Sacramento
Felicidade Freitas (30º dia)
José Leite (30º dia)

09 Abril | QUINTA-FEIRA 
Missa Vespertina da Ceia do Senhor*
* Transmissão pela FafeTv às 18h.

10 Abril | SEXTA-FEIRA
Celebração da paixão de Jesus*
* Transmissão, pelas 15h, da celebração presidida pelo Sr. Arcebispo, 
no Facebook da Arquidiocese de Braga. Na Sexta-feira Santa a Igreja 
não celebra Eucaristia. 

11 Abril | SÁBADO
Vigilia Pascal*
* Transmissão pela FafeTv às 21h
Elvira Rodrigues Novais e pais
Manuel Magalhães (Sortes)
Manuel Ferreira Lopes
Elvira Rodrigues Novais e pais
Domicília de Castro, pais e irmão
Adriano Costa Gonçalves
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira
José Carlos Freitas e esposa
Luis Leite Rolo
Joaquim Ribeiro e esposa
Albertina Guimarães Mota e família
Ana da Conceição Pinto

12 Abril | DOMINGO*
Missa Solene do dia de Páscoa
Transmissão pela FafeTv às 18h
Pelo Povo

* “O pároco está obrigado todos os domingos e dias de preceito na sua 
diocese, a aplicar a Missa pelo povo que lhe foi confiado” (CIC 534)
Tendo em conta esta normativa do Direito Canónio, que os párocos já 
observavam com a missa das 8h na Igreja Matriz, tendo agora apenas 
uma Celebração Dominical, passamos as intenções previstas para o 
Domingo para o dia 10 de Abril. 

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.
Aos Domingos procuraremos transmitir a Eucaristia com a ajuda da FafeTV.

No site www.paroquiadefafe.com colocaremos vários subsídios para celebrarem a fé em família.
Aconselhamos que assistam à transmissão da Missa dominical, de preceito, pela televisão ou pela rádio.

LINKS PARA TRANSMISSÕES:

Facebook da Arquidiocese : 18h Seg. a Sáb; 11h Dom;
Santa Missa pela TV Canção Nova;

TVI: 11h Dom;
Renascença: 12h Eucaristia todos os dias; 18h30 Seg a Sex Recitação do Terço;

Santuário de Fátima;
Vatican News

https://www.facebook.com/arquidiocese.braga/
https://tv.cancaonova.com/programa/santa-missa-na-cancao-nova/
https://tvi.iol.pt/programa/missa/53c6b3993004dc006243d35d/sinopse
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.youtube.com/watch?v=OV13abPGjTI

