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Na semana entre o Natal e 
o Ano Novo, queremos dar 
a conhecer os talentos que 

Deus concede às nossas famílias, 
com a iniciativa “Family Talents”. Em 
Junho passado, para concluir o ano 
catequético, fizemos uma festa online 
chamada “God Talents”, para conhecer 
variadíssimos talentos dos nossos 
catequizandos. A proposta para este 
Natal em tempo de pandemia é mais 
alargada: apreciar talentos musicais e 
poéticos dos agregados familiares das 
crianças e adolescentes da catequese. 
Com a suspensão dos encontros 
presenciais da catequese não 
podemos fazer a habitual festa de 
natal da Catequese. Por isso, queremos 
desafiar todas as famílias das crianças 
e adolescentes da catequese a 
realizarem um pequeno vídeo caseiro 
com a família a apresentar uma música 
ou a declamar um poema. O que se 
pede é que seja algo relacionado com 
o Natal e envolva a família de casa. 
O vídeo não deve ter mais de dois 
minutos, pode ser gravado com um 
simples telemóvel, e deve ser enviado 
até 21 de Dezembro para o email 
paroquiadefafe@gmail.com, com a 
identificação da família participante.
O mais importante é mesmo partilhar 
talento para alegrar este tempo de 
Natal condicionado pela pandemia, 
mas que nem por isso perde a alegria 
e o encanto, porque sabemos que 
Jesus nasce para ser o Salvador da 
Humanidade. 

DESENHO DE NATAL
Voltamos a apelar à criatividade 

dos meninos e meninas da nossa 
catequese participando no concurso 
“desenho de Natal”. Consultem o 

regulamento e 
participem.
Os trabalhos devem 
ser entregues até 16 
de dezembro.

CATEQUESE  
NÃO PAROU
A catequese paroquial continua 

com o ritmo previsto. Mantemos 
suspensos os encontros presenciais, 
mas as catequeses familiares, as 
Eucaristias, a vivência do Advento com 
a “APP da Caridade” vão fazendo com 
que o caminho prossiga. Apelamos 
aos pais e encarregados de educação 
que não deixem de fazer aquilo que a 
catequese vai propondo. Continuemos 
a encontrar as graças nas desgraças.

VISITA AOS DOENTES
A visita aos doentes 

que os párocos 
costumam realizar 
na proximidade ao 
Natal tem de ser 
ajustada e adaptada 
à circunstância da 
pandemia que vivemos. Por isso, ao 
invés de visitarem todos os doentes 
e idosos que estão identificados, 
os Párocos pedem às famílias que 
indiquem se pretendem que se faça a 
visita. Obviamente que terá de ser feita 
na salvaguarda de todas as medidas de 
segurança. 

LUZ PAZ DE BELÉM
Já se constituiu como uma bonita 

tradição os nossos escuteiros nos 
fazerem chegar  esta pequena chama, 
trazida de mão em mão, desde a gruta 
de Bélém, onde nasceu Jesus.
Este ano, na Igreja do Sagrado Coração 
de Jesus será distribuida esta pequena 
chama para toda a nossa diocese, na 
cerimónia regional da Luz da Paz de 
Bélem, promovida pelo CNE da Região 
de Braga.
A participação desta celebração esta 
limitada dada a pandemia que vivemos 
mas podemos em casa acompanhar a 
cerimónia através da FafeTv.
O nosso agrupamento de escuteiros 
fará a distribuição nas Eucaristias 
dos dias 19 e 20 de dezembro, para os 
interessados.

MISSA DO GALO
A Eucaristia do dia 24 à noite, 

conhecida como “Missa do Galo” 
tem sido na nossa comunidade uma 
tradição e como tal não está nos planos 
o seu fim.
Contudo, atendento às circustâncias 
deste ano atípico vamos interromper a 
celebração da “Missa do Galo”. 
No próximo boletim daremos 
informação dos horários das 
eucaristias para o Natal.

COROAS DE ADVENTO
Das vendas das coroas de advento 

e dos livros “rezar no Advento” 
resulta um saldo de 1739,60€. 
Agradecemos a todos quantos 
colaboraram para a 
feitura das coras, assim 
como àqueles que as 
adquiriram.

CONFISSÕES  
PARÓQUIA  
DE FAFE

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
Igreja Nova
9H30-10H

QUARTA-FEIRA
Igreja Nova
9H30-10H30

1ª SEXTA-FEIRA DO MÊS
Capela da Granja
17H-18H

FAMILY
TALENTS

https://www.paroquiadefafe.com/post/concurso-o-verdadeiro-natal


O Advento é o tempo em que 
os crentes são convidados 
a preparar-se para a vinda 

de Jesus, um tempo alimentado de 
espera e esperança. O presidente do 
Conselho Pontifício da Cultura e da 
Comissão Pontifícia de Arqueologia 
Sacra, cardeal Gianfranco Ravasi, 
fala sobre o sentido desta expetativa, 
ajudando-nos a compreender se 
ainda sabemos buscar Deus no 
nosso quotidiano, tendo no coração a 
urgência da vinda de Cristo.

A etimologia da palavra “esperar” 
exprime uma “tensão para”, uma 
atitude ativa, e não passiva, da parte 
do crente. Como se pode manter vivo o 
desejo ardente da fé?

O verbo “tender” pode ter uma 
conotação positiva quanto indica 
uma atitude criativa da parte do 
crente, uma espécie de projeção 
para o horizonte, o exato contrário 
da indiferença, que com a sua 
mão gélida se ramifica não só na 
sociedade, mas também na vida 
de quem crê. De igual modo, a 
tensão tem uma conotação negativa 
quando se faz elemento de medo, 
preocupação, fechamento, como 
o Covid nos ensina. Também a 
palavra “tendência” é ambivalente: 
pode indicar a busca constante de 
uma nova direção, mas degenerar e 
reduzir-se a uma simples orientação 
comum e social. O risco existe 

também para a fé e, sobretudo, para 
a religião: não devem ser apenas 
uma tendência, mera inscrição numa 
Igreja, mas devem reencontrar a 
pureza e a força de uma tensão para 
o horizonte fundamental do crer.

A espera implica paciência. Seremos 
capazes, hoje, de exercitar esta virtude?

As palavras são criaturas vivas, 
expressão de profundidade interior, 
e devem ser escutadas. A etimologia 
latina da palavra alude ao 
sofrimento, porque a paciência exige 
esforço, constância, mas também 
ética e moralidade, ou seja, um 
compromisso pessoal e existencial. 
A sua irmã maior é a esperança, que, 
por sua vez, é a irmã menor da fé e 
da caridade. Ao lado destas virtudes 
incluiria a mansidão, que Norberto 
Bobbio, testemunha laica, dizia ser 
a virtude mais impolítica. Nestes 
tempos de forte agressividade, 
reencontrar a paciência significa 
também recuperar a mansidão, 
esse respeito pelo outro que é uma 
variante do amor.

Deus que vem à Terra através de Cristo 
continua a ser um facto extraordinário. 
Não lhe parece que domesticámos este 
acontecimento, em vez de conservar 
o tremor que brota de um facto tão 
desmesurado?

A religião bíblica é, 
substancialmente, uma religião 
histórica, e ensina-nos que Deus 
age sob as pedras, sob o húmus da 
História. Basta pensar nos quadros 
de Chagall, onde os anjos saem das 
chaminés das casas e os profetas se 
encontram na praça: o quotidiano 
é epifania, epifania oculta. A 
incarnação, o Verbo que se faz carne, 
é o vértice desta historicidade, e a 
redescoberta desta presença deve 
ser feita sempre. Uma presença 
que pode ser solene, mas que 
na maior parte dos casos é uma 
presença secreta. Então, para a 
desencovar, precisamos do espanto, 
esse dote humano extraordinário 
que consegue encontrar o bolbo 
do divino no interior da História. O 
grande apelo que devemos dirigir, 
enquanto crentes, a esta sociedade, 
é precisamente este: reencontrar 
o gérmen divino numa História 
reduzida a mera nomenclatura de 
acontecimentos.

O Natal encontra o cumprimento do 
seu sentido na Páscoa da ressurreição. 
Como cristãos, estaremos conscientes 
disso e saberemos dizê-lo ao mundo?

A narração do nascimento de Jesus 
que nos é oferecida nos Evangelhos 
de Lucas e Mateus já está estriada 
de sangue, basta pensar em Jesus 

como refugiado. Também na 
arte do ícone russo a Escola de 
Novgorod, a partir dos séculos XV-
XVI, representou o nascimento de 
Cristo não num berço, mas num 
sepulcro, o sepulcro da ressurreição. 
Temos de realçar a união profunda 
da cruz com o nascimento, sem 
esquecer que desde logo surge a luz 
da ressurreição. Os magos já não 
encontram Jesus numa gruta, mas 
numa espécie de sala do trono, onde 
Ele passa a ser o Cristo glorioso. 
Infelizmente, hoje as Igrejas 
diminuíram dentro da História, 
sem a capacidade de linguagem e 
de comunicação que, por exemplo, 
teve o apóstolo Paulo ao transcrever 
completamente a mensagem cristã 
através da língua e da cultura do 
tempo. As Igrejas já não têm sequer 
a capacidade de testemunhar e de 
ter consciência da sua minoria. Ser 
minoria não é uma punição, mas é 
ser semente, fermento, sal, como 
dizia Jesus em relação à massa. E 
este é um grande apelo para o Natal: 
estar consciente de ser minoria, 
mas saber reencontrar dentro de 
nós próprios a energia do Reino de 
Deus, essa pequena semente que 
pode crescer e tornar-se a árvore 
gigante sobre a qual podem pousar 
os pássaros do céu.

Sabina Baral 
In Schola di Teologia

ADVENTO

O «GRANDE APELO» 
PARA O NATAL: SER 
MINORIA NÃO É 
PUNIÇÃO, MAS AGIR 
COMO SEMENTE

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.

III DOMINGO  
DO ADVENTO
VOZ POÉTICA
MARANATHA!  
VINDE A NÓS, SENHOR JESUS!

Na noite fria,
Que rocia os montes,
Esperamos ver a luz.
Jorre do céu como das fontes:
Vinde a nós, Senhor Jesus!

No nosso breu,
Nevoeiro que adeja,
Virá o astro fulgurante.
Brilhe no céu e o sol se veja:
Vinde a nós, ó Deus Infante!

Nesta pobreza,
Simples manjedoura,
O coração tem um lugar:
Olhai a vida que a fé doura
Vinde a nós, p’ra nos salvar!

[Bruno Pinto]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE REPARTE A ALEGRIA!

Os membros da família procurarão 
ao longo da semana ser expressão 
de alegria sobretudo junto de 
alguém que esteja mais abatido ou 
desalentado.

ORAÇÃO 
[Salesianos]

Nos lugares solitários, no deserto, 
onde parei abandonado oiço a tua 
voz que me chama:  Prepara um 
caminho para o Senhor! Nos lugares 
tristes, nas sombras onde escondo 
o meu medo, oiço o teu canto, com 
sabor a ternura: Prepara um caminho 
para o Senhor!



LEITURA I  
Isaías 40, 1-5. 9-11

O espírito do Senhor está sobre mim, 
porque o Senhor me ungiu e me enviou 
a anunciar a boa nova aos pobres, 
a curar os corações atribulados, a 
proclamar a redenção aos cativos 
e a liberdade aos prisioneiros, a 
promulgar o ano da graça do Senhor. 
Exulto de alegria no Senhor, a minha 
alma rejubila no meu Deus, que me 
revestiu com as vestes da salvação e 
me envolveu num manto de justiça, 
como noivo que cinge a fronte com o 
diadema e a noiva que se adorna com 
as suas jóias. Como a terra faz brotar 
os germes e o jardim germinar as 
sementes, assim o Senhor Deus fará 
brotar a justiça e o louvor diante de 
todas as nações.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo Lc 1, 46-48.49-50.53-54

Exulto de alegria no Senhor.         

A minha alma glorifica o Senhor 
e o meu espírito se alegra em Deus, 
meu Salvador, 
porque pôs os olhos na humildade da 
sua serva: 
de hoje em diante me chamarão bem-
aventurada 
todas as gerações.           
O Todo-poderoso fez em mim maravilhas: 
Santo é o seu nome. 
A sua misericórdia se estende de geração 
em geração 
sobre aqueles que O temem.           
Aos famintos encheu de bens 
e aos ricos despediu-os de mãos 
vazias. 
Acolheu a Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia.    

LEITURA II 
1 Tessalonicenses 5, 16-24

Irmãos: Vivei sempre alegres, orai 
sem cessar, dai graças em todas as 

circunstâncias, pois é esta a vontade de 
Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. 
Não apagueis o Espírito, não desprezeis 
os dons proféticos; mas avaliai tudo, 
conservando o que for bom. Afastai-
vos de toda a espécie de mal. O Deus 
da paz vos santifique totalmente, para 
que todo o vosso ser – espírito, alma e 
corpo – se conserve irrepreensível para 
a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. É 
fiel Aquele que vos chama e cumprirá 
as suas promessas.

EVANGELHO 
Jo 1, 6-8.19-28

Apareceu um homem enviado por 
Deus, chamado João. Veio como 
testemunha, para dar testemunho da 
luz, a fim de que todos acreditassem 
por meio dele. Ele não era a luz, 
mas veio para dar testemunho da 
luz. Foi este o testemunho de João, 
quando os judeus lhe enviaram, 
de Jerusalém, sacerdotes e levitas, 
para lhe perguntarem: «Quem és 
tu?». Ele confessou a verdade e não 
negou; ele confessou: «Eu não sou 
o Messias». Eles perguntaram-lhe: 
«Então, quem és tu? És Elias?». «Não 
sou», respondeu ele. «És o Profeta?». 
Ele respondeu: «Não». Disseram-lhe 
então: «Quem és tu? Para podermos 
dar uma resposta àqueles que nos 
enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele 
declarou: «Eu sou a voz do que clama 
no deserto: ‘Endireitai o caminho 
do Senhor’, como disse o profeta 
Isaías». Entre os enviados havia 
fariseus que lhe perguntaram: «Então, 
porque baptizas, se não és o Messias, 
nem Elias, nem o Profeta?». João 
respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, 
mas no meio de vós está Alguém que 
não conheceis: Aquele que vem depois 
de mim, a quem eu não sou digno de 
desatar a correia das sandálias». Tudo 
isto se passou em Betânia, além do 
Jordão, onde João estava a baptizar.

Este é o domingo da disponibilidade. 
Deus vem ao encontro do humano, 
vem ao teu encontro. Ao longo da 
história, Deus sempre procurou 
e continua a procurar corações 
disponíveis. Estás disponível para 
acolher o Salvador, Jesus Cristo?

“Faça-se em mim segundo a tua 
palavra”

Maria é o modelo perfeito de 
disponibilidade à vontade divina. 
Maria é a expressão da humanidade 
aberta ao plano salvador de Deus. Ela 
é cheia de graça, que encontra graça 
diante de Deus, porque permitiu 
que nela se realizassem os desígnios 
divinos.

Como Maria, deixa-te envolver pela 
‘sombra’ divina que te quer tornar 
fecundo/a, na certeza de que é capaz 
de tornar tudo possível: ‘Faça-se em 
mim segundo a tua palavra’.

Esta ‘série’ de Advento e Natal motiva a 
estar recetivos aos planos de Deus, a ir 
‘em busca da vida’. O Quarto Domingo 
de Advento (Ano B) é explícito sobre o 
quanto é importante reconhecer que o 
Senhor está connosco e tem para nós 
uma missão neste mundo.

O evangelho diz que o mensageiro 
divino ‘entra’ no local onde estava 
Maria, quer dizer, torna-se presente no 
quotidiano daquela jovem. Não refere 
lugar ou ocasião especiais. «Tendo 
entrado onde ela estava» comunica-
lhe uma missão. Recorda: é nas 
‘anunciações’ quotidianas que Deus se 
faz presente para iluminar o curso da 
tua história. A Bíblia, tanto no Antigo 
como no Novo. 

Testamento, está pejada de pessoas 
eleitas para levar por diante os 
desígnios de Deus. A verdade é que 
todos somos eleitos para fazer parte 
desta bela história. Todos podemos ser 

uma ‘casa’ habitada por Deus. Maria 
mostra-nos que é possível dizer ‘sim’, 
fazer do próprio ser a ‘casa’ de Deus.

Uma vida habitada por Deus sente o 
ardor da alegria, reveste-se daquele 
gosto de viver que enche o coração 
de esperança e transborda no brilho 
do olhar. É a alegria que permanece, 
mesmo face aos problemas e 
contrariedades, à dor e ao sofrimento.

Uma vida habitada por Deus não 
procura o sucesso e o poder, porque 
está em permanente disponibilidade 
para a mudança de mentalidade e de 
atitudes, segundo a vontade divina.

Uma vida habitada por Deus sabe que 
é como barro nas mãos do Oleiro, sabe 
que a sua identidade é obra das mãos 
de Deus, pelo que se mantém à escuta, 
acolhe o ’presente’ como oportunidade 
para construir uma identidade com 
projeção eterna. E como é que a minha 
vida pode ser habitada por Deus?

Escutar a Palavra

A nossa identidade descobre-se na 
escuta da palavra divina. A história 
bíblica revela-nos que nós, seres 
humanos, somos os destinatários 
da palavra de Deus. Mais ainda: 
somos criados pela Palavra e não nos 
podemos compreender, nem perceber 
a nossa missão, sem o diálogo com 
Deus. É uma conversa serena e 
cordial com o Deus da promessa e da 
esperança. Ele inicia a comunicação, 
mas precisa da nossa resposta livre 
e generosa. Sem este diálogo, todo o 
caminho de Advento seria uma coisa 
externa a nós, não chegaria ao nosso 
interior, à descoberta da missão. 
Nestes últimos dias do Advento, abre 
o teu coração à Palavra, para que Deus 
penetre profundamente na tua vida!

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“VEIO  
PARA DAR 
TESTEMUNHO  
DA LUZ” 
III DOMINGO   
ADVENTO | B



E U C A R I S T I A S
14 Dezembro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
António Gonçalves e filha Alexandra Sofia
Orlando Gonçalves, pais e sogros
Gabriel Pereira de Melo (30º dia)
Elvira Rodrigues Novais e pais
Adélia Pereira
Albina da Costa e marido
Teresa Gonçalves
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Rodrigo Manuel Alves Oliveira, Pais, Sogros e Cunhado
Maria Alice Magalhães (13.º a. f.)
José Teixeira e Castro Guimarães
Manuel Guedes de Freitas

15 Dezembro | TERÇA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Maria Martins (a.n.)
Delfim Ferreira Meireles
Maria Emília Costa Oliveira, Marido e Família.
José Rodrigues Lobo.
Lúcia Monteiro (2.º a. f.).

16 Dezembro | QUARTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Alzira Alves Rodrigues

18h - Capela de Santo António da Cisterna/Fieís de Deus

19h - Igreja Nova
Ricardo Ferreira e Virgilio Ferreira
Artur Rocha e filho Armando Lameiras
Rosa Maria da Silva e marido
José Almeida da Costa e sogros

17 Dezembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Pe. José Gonçalves Sousa e Amândio Sousa Gonçalves

19h - Igreja Nova
Rosa Martins Guedes
Soledade Mendes, pais e marido
António de Oliveira (2º a.f.)
Adelina dos Anjos Teixeira (30.º dia)

18 Dezembro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
António Sousa Gavaia, Paulo Nuno Sousa Dantas
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
Maria Júlia da Costa
Maria Albina Costa Barros (30º dia)
Arnaldo Gonçalves (30º dia)
Torcato de Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
Manuel Gonçalves Dias (a.f.) e Joaquina Teixeira Borba
Maria Rosa Silva Sousa, Marido e Genro.
Maria Ermelinda Leite Batista (4.º a. f.).

19 Dezembro | SÁBADO
9h - Igreja Nova
Ana Maria Sampaio Osório Oliveira
Rosa Machado (a. f.)
Aurora Ribeiro e Castro e Albertino da Silva
Joaquina Lobo Teixeira
Eduardo Fernandes e Albertina Silva Fernandes
António Oliveira Aguiar e Familiares Falecidos
António Lopes de Magalhães (2.º a. f.)
Emília de Castro (14.º a. f.)

10h15 - Sagrado Coração de Jesus

20 Dezembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Armando e Manuel Coimbra
Rosa Pereira, marido e genros
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
José Aníbal de Oliveira
Ana da Conceição Pinto
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Maria Isabel Peixoto e José Manuel Silva
Joaquim Antunes Queiroz

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Domingos Leite Oliveira, pais, sogros e familiares
Rodrigo Gonçalves e esposa Ermelinda Mendes e filho
Maria da Glória da Cunha e José de Araújo
Olívia Marques de Sousa e marido
Maria Alice Magalhães (13.º a. f.)

11h30 - Igreja Nova


