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ATENDIMENTO 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

OS  
SINOS  
VÃO 
TOCAR

BOLETIM PAROQUIAL 
INTERROMPE IMPRESSÃO

Dado o cenário excepcional que faz experimentar esta 
pandemia mundial, enquanto não dissermos o contrário, 
deixaremos de imprimir o nosso Boletim Paroquial 
Igreja Nova. Atendendo a todas as recomendações não 
iremos permitir que os nossos voluntários distribuidores 
não cumpram aquilo que está determinado com a 
declaração de estado de emergência em Portugal. Os 
Párocos continuarao a fazer o Boletim na sua normal 
composição e disponibilizaremos em formato digital 
no site da nossa Paróquia. O que, uma vez mais, 
recomendamos a todos é o acatamento das ordens e 
recomendações das autoridades de saúde e não só. 
Por isso, ficar em casa, saindo para o estritamente 
necessário é uma obrigação de todos. Porque vencer 
esta epidemia depende de todos nós.

EUCARISTIAS 
COMUNITÁRIAS 

SUSPENSÃO
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.

https://www.paroquiadefafe.com/coronavirus


...disse...
PAPA FRANCISCO
19 DE MARÇO 2020  
A fé abre caminho através de passos 
humildes e concretos.  
#Quaresma

D. JORGE ORTIGA
16 DE MARÇO 2020   
A #Arquidiocese de Braga vai disponibilizar o 
Hotel do Lago, no Santuário do Bom Jesus, 
para alojar os profissionais de saúde que 
exercem em Braga. Espero que este acto 
suscite outros actos de generosidade.

LER
O  (DES)ENCONTRO 
INESPERADO  
COM DEUS:
CONFIANÇA EM TEMPO DE PROVAÇÃO

Senhor, Senhor! 
Temo o que possa viver no dia de amanhã…

Se o revelasse deixarias de procurar-me. 

Senhor, Senhor! 
Jamais desejaria perder-te…

Sê para mim como sou para ti.

Senhor, Senhor! 
Então, continuemos a ser o mais 
inesperado (des)encontro. 

Estamos desde sempre e estaremos 
continuamente sujeitos ao inesperado, ao 
não planeado ou desejado, o que marca a 
existência humana de várias formas. Ainda 
que ninguém se encontrasse preparado 
para tal, vimo-nos forçosamente impelidos a 
recolhermo-nos em nossas casas, de modo 
a evitar a propagação do novo coronavírus. 
Não é este, no entanto, um tempo perdido, 
antes um tempo que exige uma postura bem 
viva e responsável. 

Ora, é bem diferente se vivermos este ‘tempo 
inesperado’ com Deus, numa intimidade séria 
e confiante, pois torna-se num “inesperado 
de Deus”, isto é,  transforma-se na salutar 
oportunidade de experimentar o deserto, 
de reencontrarmo-nos a nós mesmos (que 
durante tanto tempo vivemos numa rotina 
apressada e barulhenta), de reaprendermos 
a arte da escuta e da procura e a oração 
pessoal e silenciosa (ou até a oração familiar), 
de reconhecer aquilo que havia de supérfluo 
nas nossas vidas e o que realmente há para 
ser cultivado e valorizado… e, quem sabe, se 
não encontraremos tesouros inestimáveis, 
que de outra forma não encontraríamos.

De facto, esta Quaresma não é um tempo 
adiado, antes um tempo que pretende ser 
vivido com originalidade. Na verdade, revela-
se agora que um caminho comunitário de fé 
não se faz só de exterioridades, ou seja, que 
a COM-UNIDADE também é algo  interior do 
ser cristão, que se manifesta mais do que 
nunca na relação pela oração, sendo ela o 
mais inesperado (des)encontro de quem 
sabe que Deus vela pela Humanidade, ama-a 
e sofre com ela, ainda que frequentemente 
duvidemos que Ele permanece connosco.

Senhor, Senhor! 
Ouvi que gritavas:  
«Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonaste?

Sim, ouviste bem.

Senhor, Senhor! 
Não compreendo… porque o disseste?

Para que soubesses que te amo 
Até quando duvidas da minha presença.

Senhor, Senhor! 
Tu és bom, bem sabes que fraquejo…

Bruno Pinto

OS  
SINOS  
VÃO TOCAR
Diante deste novo tempo que vivemos que a 
todos nos desafia a assumir novo modo de 
estar perante a vida, não podemos, como 
católicos, deixar passar a oportunidade que ele 
nos dá de dedicar qualitativo espaço de tempo 
à nossa relação com Deus, sobretudo por meio 
da oração pessoal e familiar. 
Muitas possibilidades de oração estão ao 
nosso dispor, com a ajuda sobretudo dos 
meios de comunicação social (televisão e 
rádio) e da internet. A acrescentar a isso, 
fomos desafiados pelo Senhor Arcebispo a 
revitalizar algumas tradições que, felizmente, 
não desapareceram por completo de entre nós, 
como é o toque dos sinos. É indiscutível que 
há uma densidade espiritual arreigada ao toque 
dos sinos das nossas igrejas, seja nas aldeias 
seja nas cidades, porquanto esse toque bem 
audível convoca as pessoas a dar tempo para 
Deus. 
Assim, ajustaremos o horário do toque dos 
sinos para as Trindades e na Igreja Nova de 
S. José, onde já tocavam, passarão a tocar às 
9h, às 13h e às 19h, propondo para cada uma 
destas horas uma oração pessoal ou familiar, 
às qual se acrescentará Pai Nosso, Avé Maria e 
Glória.

09H
De manhã, propomos que se reze a mais antiga 
oração mariana “À vossa proteção” (“Sub tuum 
praesidium”). 

À vossa proteção
À vossa proteção nos acolhemos,
Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades;
mas livrai-nos de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.

12H
Pelo meio dia, propomos a recitação do 
Angelus. 

V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
R. E Ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria…

V. Eis a escrava do Senhor.
R. Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra.
Ave Maria…

V. E o Verbo divino encarnou.
R. E habitou no meio de nós.
Ave Maria…

V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas 
de Cristo.

Oremos.
Infundi, Senhor, como Vos pedimos, a Vossa 
graça nas nossas almas, para que nós, que 
pela Anunciação do Anjo conhecemos a 
Encarnação de Cristo, Vosso Filho, pela sua 
Paixão e Morte na Cruz, sejamos conduzidos 
à glória da ressurreição. Por Nosso Senhor 
Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo.

19H
E ao final da tarde propomos que se reze a 
oração à Santíssima Trindade.

Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo,
adoro-Vos profundamente
e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo,
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes,
sacrilégios e indiferenças
com que Ele mesmo é ofendido.
E pelos méritos infinitos 
do Seu Santíssimo Coração
e do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores”.



LEITURA I  
Samuel 16, 1b.6-7.10-13a
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: 
«Enche a âmbula de óleo e parte. Vou enviar-
te a Jessé de Belém, pois escolhi um rei entre 
os seus filhos». Quando chegou, Samuel 
viu Eliab e pensou consigo: «Certamente é 
este o ungido do Senhor». Mas o Senhor 
disse a Samuel: «Não te impressiones 
com o seu belo aspecto, nem com a sua 
elevada estatura, pois não foi esse que Eu 
escolhi. Deus não vê como o homem; o 
homem olha às aparências, o Senhor vê o 
coração». Jessé fez passar os sete filhos 
diante de Samuel, mas Samuel declarou-lhe: 
«O Senhor não escolheu nenhum destes». 
E perguntou a Jessé: «Estão aqui todos os 
teus filhos?». Jessé respondeu-lhe: «Falta 
ainda o mais novo, que anda a guardar 
o rebanho». Samuel ordenou: «Manda-o 
chamar, porque não nos sentaremos à mesa, 
enquanto ele não chegar». Então Jessé 
mandou-o chamar: era ruivo, de belos olhos 
e agradável presença. O Senhor disse a 
Samuel: «Levanta-te e unge-o, porque é este 
mesmo». Samuel pegou na âmbula do óleo e 
ungiu-o no meio dos irmãos. Daquele dia em 
diante, o Espírito do Senhor apoderou-Se de 
David.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
O Senhor é meu pastor: nada me faltará.

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma.    
Ele me guia por sendas direitas  
por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar  
por vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal,  
porque Vós estais comigo: 
o vosso cajado e o vosso báculo 
me enchem de confiança.  

Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 
e meu cálice transborda. 

LEITURA II 
Efésios 5, 8-14
Irmãos: Outrora vós éreis trevas, mas agora 
sois luz no Senhor. Vivei como filhos da 
luz, porque o fruto da luz é a bondade, a 
justiça e a verdade. Procurai sempre o que 
mais agrada ao Senhor. Não tomeis parte 
nas obras das trevas, que nada trazem de 
bom; tratai antes as denunciar abertamente, 
porque o que eles fazem em segredo até é 
vergonhoso dizê-lo. Mas todas as coisas que 
são condenadas são postas a descoberto 
pela luz, e tudo o que assim se manifesta 
torna-se luz. É por isso que se diz: «Desperta, 
tu que dormes; levanta-te do meio dos 
mortos e Cristo brilhará sobre ti».

EVANGELHO 
João 4, 5-42
Naquele tempo, Jesus encontrou no 
seu caminho um cego de nascença. Os 
discípulos perguntaram-Lhe: «Mestre, 
quem é que pecou para ele nascer cego? 
Ele ou os seus pais?». Jesus respondeu-
lhes: «Isso não tem nada que ver com os 
pecados dele ou dos pais; mas aconteceu 
assim para se manifestarem nele as obras 
de Deus. É preciso trabalhar, enquanto é 
dia, nas obras d’Aquele que Me enviou. 
Vai chegar a noite, em que ninguém pode 
trabalhar. Enquanto Eu estou no mundo, 
sou a luz do mundo». Dito isto, cuspiu em 
terra, fez com a saliva um pouco de lodo e 
ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: 
«Vai lavar-te à piscina de Siloé»; Siloé quer 
dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e ficou a 
ver. Entretanto, perguntavam os vizinhos 
e os que antes o viam a mendigar: «Não 
é este o que costumava estar sentado a 
pedir esmola?». Uns diziam: «É ele». Outros 
afirmavam: «Não é. É parecido com ele». Mas 
ele próprio dizia: «Sou eu». Perguntaram-
lhe então: «Como foi que se abriram os teus 
olhos?». Ele respondeu: «Esse homem, que 
se chama Jesus, fez um pouco de lodo, 
ungiu-me os olhos e disse-me: ‘Vai lavar-te à 
piscina de Siloé’. Eu fui, lavei-me e comecei 
a ver». Perguntaram-lhe ainda: «Onde está 
Ele?». O homem respondeu: «Não sei». 
Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. 
Era sábado esse dia em que Jesus fizera 
lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, 
os fariseus perguntaram ao homem como 
tinha recuperado a vista. Ele declarou-lhes: 
«Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui 

lavar-me e agora vejo». Diziam alguns dos 
fariseus: «Esse homem não vem de Deus, 
porque não guarda o sábado». Outros 
observavam: «Como pode um pecador fazer 
tais milagres?». E havia desacordo entre eles. 
Perguntaram então novamente ao cego: «Tu 
que dizes d’Aquele que te deu a vista?». 
O homem respondeu: «É um profeta». Os 
judeus não quiseram acreditar que ele tinha 
sido cego e começara a ver. Chamaram 
então os pais dele e perguntaram-lhes: «É 
este o vosso filho? É verdade que nasceu 
cego? Como é que ele agora vê?». Os pais 
responderam: «Sabemos que este é o nosso 
filho e que nasceu cego; mas não sabemos 
como é que ele agora vê, nem sabemos 
quem lhe abriu os olhos. Ele já tem idade 
para responder; perguntai-lho vós». Foi 
por medo que eles deram esta resposta, 
porque os judeus tinham decidido expulsar 
da sinagoga quem reconhecesse que Jesus 
era o Messias. Por isso é que disseram: «Ele 
já tem idade para responder; perguntai-lho 
vós». Os judeus chamaram outra vez o que 
tinha sido cego e disseram-lhe: «Dá glória 
a Deus. Nós sabemos que esse homem é 
pecador». Ele respondeu: «Se é pecador, 
não sei. O que sei é que eu era cego e agora 
vejo». Perguntaram-lhe então: «Que te fez 
Ele? Como te abriu os olhos?». O homem 
replicou: «Já vos disse e não destes ouvidos. 
Porque desejais ouvi-lo novamente? Também 
quereis fazer-vos seus discípulos?». Então 
insultaram-no e disseram-lhe: «Tu é que 
és seu discípulo; nós somos discípulos de 
Moisés. Nós sabemos que Deus falou a 
Moisés; mas este, nem sabemos de onde é». 
O homem respondeu-lhes: «Isto é realmente 
estranho: não sabeis de onde Ele é, mas a 
verdade é que Ele me deu a vista. Ora, nós 
sabemos que Deus não escuta os pecadores, 
mas escuta aqueles que O adoram e fazem 
a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que 
alguém tenha aberto os olhos a um cego 
de nascença. Se Ele não viesse de Deus, 
nada podia fazer». Replicaram-lhe então 
eles: «Tu nasceste inteiramente em pecado 
e pretendes ensinar-nos?». E expulsaram-
no. Jesus soube que o tinham expulsado 
e, encontrando-o, disse-lhe: «Tu acreditas 
no Filho do homem?». Ele respondeu-Lhe: 
«Quem é, Senhor, para que eu acredite 
n’Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O viste: é quem 
está a falar contigo». O homem prostrou-
se diante de Jesus e exclamou: «Eu creio, 
Senhor». Então Jesus disse: «Eu vim a este 
mundo para exercer um juízo: os que não 
vêem ficarão a ver; os que vêem ficarão 
cegos». Alguns fariseus que estavam com 
Ele, ouvindo isto, perguntaram-Lhe: «Nós 
também somos cegos?». Respondeu-lhes 
Jesus: «Se fôsseis cegos, não teríeis pecado. 
Mas como agora dizeis: ‘Nós vemos’, o 
vosso pecado permanece».

O Quarto Domingo da Quaresma (Ano A) está 
centrado na temática da luz. Através de uma 
catequese, Jesus Cristo mostra-nos como 
se pode despertar a fé, erradicar as nossas 
‘cegueiras’ para descobrir a luminosidade e a 
beleza da relação com Deus.

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

 IV DOMINGO
QUARESMA | ANO A



E U C A R I S T I A S

23 Março | SEGUNDA-FEIRA
Francisco de Oliveira, esposa Rosa Teixeira e filha
Olívia Pereira, Avelino Abreu e Manuel Abreu
Elvira Rodrigues Novais e pais
Francisco Sousa Antunes, esposa, filhos e neto
Maria Alice Campos de Andrade Marinho (a.n.)

24 Março | TERÇA-FEIRA
Rosinda Marinho
Prof. Humberto Freitas Gonçalves e família
Cónego Joaquim José Leite de Araújo
João da Costa
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Maria da Conceição e Aníbal Barros
António Magalhães Pereira Leite

25 Março | QUARTA-FEIRA
Maria Rosa Silva Sousa (6.º a. f.) e Miguel Gonçalves
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros
Álvaro da Costa (Dinâmica)
Ezequiel Novais (a. f.).
António Óscar Antunes Pereira Costa e pais
Francisco Freitas Lameiro
Felismina Gonçalves de Castro e José Joaquim de Oliveira
Padre Manuel Fernandes
Ação de Graças a Nossa Senhora
Maria Aurora da Costa Novais (a.n.)
Maria Cunha Batista

26 Março | QUINTA-FEIRA
Maria Novais (26.º a. f.)
Manuel Ferreira e esposa
Delfina Gonçalves de Castro e José Pereira
Fernando Samuel e pai
Carlos Alberto Salgado Medon
Albino Ribeiro Oliveira (12º a.f.)
Francisco Freitas Lameiro

27 Março | SEXTA-FEIRA
João Carlos Oliveira Ribeiro
Elvira Rodrigues Novais e pais
Albertina Guimarães Mota e família
António da Costa
Maria Fernanda Cunha, José Michael e avós José e Francelina da Cunha
Manuel António dos Reis, esposa e pais
Maria Perpétua Lopes Antunes (30º dia)

28 Março | SÁBADO
Ana da Conceição Pinto
Eng.º António Melão Rocha Barros
Manuel da Costa e Esposa
Maria Eufémia Rodrigues
Joaquim da Silva Magalhães
António da Silva, pais e sogros
Augusto Silva Ferreira
Júlia Marques Lameiras e marido, José Francisco Salgueiro
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Manuel Afonso e esposa e Teotónio Augusto Plácido da Silva e Castro
Lucinda Pereira
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira

29 Março | DOMINGO
Manuel Batos Monteiro e Domingos Bastos Monteiro
Maria da Conceição Ferreira
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
Maria Fernanda Cunha, Pais, Sogros e Família
Eduardo Lemos e familiares
Henrique Fernando Ribeiro Rocha
Rogério Filipe da Costa Nogueira
João Manuel Sousa Alves e M.ª de Fátima Alves Batista
Emília Teixeira Ribeiro e Marido
Rui António Oliveira Silva, Joaquim Teixeira e Maria Celeste
António Marinho e Maria de Moura
Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria Isabel Gonçalves Novais Ribeiro (aniv.)
Maria Alves Marinho, José Dias Ferreira e pais

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

