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INÍCIO DA CATEQUESE
DE 17 A 23 DE OUTUBRO 

NOS RESPETIVOS CENTROS

ORAÇÃO MARIANA  
GRANJA

O mês de Outubro é também o mês do Rosário. Na 
capela de Nossa Senhora de Fátima, na Granja, 
vamos fazer uma oração mariana comunitária, no 
dia 12, às 21h30. 
Não haverá a habitual procissão devido à 
situação de pandemia em que nos encontramos. 
Para esta celebração não é necessária inscrição, 
mas observaremos todas as regras de segurança 
como temos feito nas celebrações comunitárias.

EUCARISTIAS 
NOVOS HORÁRIOS

O recomeço da catequese é sempre motivo 
para uma adaptação da vida celebrativa da 
comunidade. Com a situação pandémica, 
para maior segurança de todos e sabendo 
da importância da celebração eucarística 
no percurso catequético, vamos proceder 
a alguns ajustes nas Eucaristias.

HORÁRIOS (a partir do dia 24 de outubro)

Sábado
16h45 - Igreja Sagrado Coração Jesus**
18h - Igreja Matriz
19h - Igreja Nova

Domingo
8h - Igreja Matriz
9h30 - Igreja Nova
10h30 - Igreja Sagrado Coração de Jesus
11h30 - Igreja Nova**
19h - Igreja Nova missão é resposta, 
** Eucaristia exclusiva para a catequese. Estas 
celebrações são reservadas aos meninos e 
meninas da catequese conforme calendário da 
catequese. 

INSCRIÇÕES
Continua a ser necessário e importante a 
inscrição para a Eucaristia, como forma de 
garantirmos a segurança de todos. O risco 
de chegar à igreja sem inscrição, e não 
conseguir lugar sempre existiu mas agora 
será maior. Pedimo, por isso, que redobrem 
esse cuidado. Até porque a participação 
na missa é um direito e a inscrição para a 
missa é um dever. 

Com o aumentar da procura também nos 
parece importante que, para que o maior 
número possível de fiéis possa ir à Missa ao 
domingo, cada pessoa se inscreva apenas 
para uma celebração.

CONFISSÕES
Para este sacramento os párocos continuam 
disponíveis, no final da Eucaristia das 
9h na Igreja Nova, de segunda à sexta, 
até às 10h. Às quartas, com a ajuda dos 
sacerdotes do arcipresatdo, começaremos 
a ter a possibilidade da Confissão entre as 
9h30 e as 10h30, com todas as medidas de 
segurança.

Todas as renovações,  primeiras inscrições ou 
transferências de catequese devem ser feitas até 
ao final do mês de Outubro. Após essa data não 
será possível.  Por isto, segue o último alerta aos 
pais e encarregados de educação. Após o início 
da catequese não garantimos lugar nos grupos 
do ano passado.
Na próxima semana todos os inscritos serão  
contactados por e-mail (conforme inscrição ou 
renovação) com a informação necessária para o 
início da catequese dos seus filhos/educandos.

CARTÓRIO 
PAROQUIAL
NOVO HORÁRIO

O atendimento dos párocos no cartório paroquial 
retoma no dia 19 de Outubro com novos horários. 
As medidas de segurança impõe o uso obrigatório 
de máscara. Todavia, priveligie-se o contacto 
telefónico ou email. Para os casos em que o 
assunto tem de ser presencial ficam, então, os 
novos horários:

SEGUNDA-FEIRA
9h30 - 11h30

TERÇA-FEIRA
18h30 - 19h30

QUARTA-FEIRA
9h30 - 11h30

SÁBADO
9h30 - 11h30



PAPA FRANCISCO
06 DE OUTUBRO 2020  
Sonhemos como uma única humanidade, 
como caminhantes da mesma carne 
humana, como filhos desta mesma terra 
que nos alberga a todos, cada qual com a 
riqueza da sua fé ou das suas convicções, 
cada qual com a própria voz, mas todos 
irmãos. #FratelliTutti

08 DE OUTUBRO 2020  
O caminho de fraternidade, local e universal, 
só pode ser percorrido por espíritos livres e 
dispostos a encontros reais. #FratelliTutti

disse...

1. O PRIMADO DA CARIDADE
«Deus é amor» (1João 4,8.16). É por aqui 
que devemos começar: centrados em Deus, 
fonte do verdadeiro amor. «Deus não tem 
simplesmente o desejo ou a capacidade de 
amar; Deus é caridade: a caridade é a sua 
essência, a sua natureza.» (Francisco, Discurso 
aos participantes no Congresso sobre a 
Encíclica Deus caritas est, por ocasião do seu 
10.º aniversário, 26.02.2016). 
A caridade está no centro do Evangelho. Esta 
afirmação alicerça toda a nossa vida e relação 
com Deus. Acreditamos em Deus que nos 
olha com amor, que perdoa, que permanece 
fiel ao seu povo, apesar de todas as nossas 
infidelidades e fugas. 
O rosto infinito do amor divino descobre-se na 
cruz de Jesus, que se entrega sem reservas, 
mesmo por aqueles que o rejeitam. A cruz é 
a revelação da profundidade inaudita do amor 
de Deus. Este amor revelado em Jesus Cristo 
é, para nós, a fonte de todo o dinamismo e 
iniciativas a favor dos irmãos. 
É importante relembrar que não se trata 
apenas de um mandamento, mas também 
de um dom! Sim, foi-nos mandado que nos 
amássemos uns outros (cf. João 15,12), mas 
para concretizarmos o que está mandado 
precisamos de deixar que o Espírito Santo 
aja em nós. É a Sua ação, qual fogo ardente, 
que transforma, purifica e capacita o nosso 

coração e o faz viver em comunhão de irmãos, 
com os mesmos sentimentos de Jesus Cristo 
(cf. Filipenses 2,5). 

2. JESUS CRISTO É O MODELO
Pode a nossa vida assemelhar-se ao que 
ouvimos e vemos em Jesus? A escuta da Palavra 
e a celebração da Liturgia são inseparáveis do 
exercício da caridade. A vivência da caridade, 
através do testemunho de vida e das ações, 
é parte essencial da vida cristã e elemento 
fundamental de toda ação eclesial, não é algo 
secundário que se acrescenta à celebração da 
liturgia ou ao anúncio do Evangelho.
Os gestos e expressões da caridade não 
são confiados apenas a um grupo, mas toda 
a comunidade se revela como fraternidade, 
serviço e caridade. A comunhão entre todos 
exige o serviço de todos e a todos. Cristo é o 
modelo dessa comunhão e serviço. 
Acolher e praticar a caridade é o sinal da nossa 
identificação com Cristo. É a nossa resposta 
diante da revelação do amor de Deus. Fazer 
de Jesus Cristo o nosso modelo de vida é ser 
sinal eficaz da caridade de Deus em nós. Aliás, 
o testemunho da vida cristã, que também 
inclui o testemunho do amor, além de ser uma 
exigência do Evangelho, é também uma forma 
fundamental evangelização (cf. Evangelii 
Nuntiandi 21.41). Não amamos os outros por 
mera filantropia, mas por Cristo, com Cristo e 
em Cristo. 

3. A CARIDADE, ROSTO DA NOSSA FÉ
Não é apenas uma questão de ter «um bom 
coração», mas é, na sua essência, um estilo 
de vida. Acolher, compadecer-se, partilhar, 
servir são diferentes, mas necessárias, 
modalidades de vivência do Evangelho. A 
caridade é o rosto da nossa fé; a mais elevada 
e expressiva virtude da nossa identidade cristã 
(cf. 1Coríntios 13,13). Se na liturgia a nossa fé 
assume determinados ritos e formas, na vida 
quotidiana a nossa fé faz-se um corpo de 
caridade na carne do mundo.
«Qualquer forma de amor, de solidariedade, de 
partilha é só um reflexo daquela caridade que é 
Deus. Ele, sem nunca se cansar, derrama sobre 
nós a sua caridade e nós somos chamados a 
tornar-nos testemunhas deste amor no mundo. 
Por isso devemos considerar a caridade divina 
a bússola que orienta a nossa vida, antes de 
nos encaminharmos para qualquer atividade: 
nela encontramos a direção, dela aprendemos 
como olhar para os irmãos e para o mundo.» 
(Francisco, Discurso aos participantes no 
Congresso sobre a Encíclica Deus caritas 
est, por ocasião do seu 10.º aniversário, 
26.02.2016).

4. CREDIBILIDADE DA IGREJA
No livro dos Atos dos Apóstolos, o testemunho 
da comunhão e do amor fraterno causam 
fascínio (cf. Atos dos Apóstolos 2,47; 4,33). 
Viviam a caridade antes de praticar a caridade. 
Se a Igreja é perita em humanidade, as nossas 
comunidades deviam ser (mais) eficazes 
na criação de uma cultura do acolhimento 
e da caridade. Cada cristão deveria estar 
preparado para cooperar na edificação 
de uma comunidade de amor fraterno e 

na concretização desse amor na atenção 
preferencial pelos pobres, pois no coração de 
Deus, os pobres ocupam um lugar preferencial 
(cf. Evangelii Gaudium, 197). 
A Igreja será credível se soubermos viver em 
unidade e comunhão fraterna, que se nutre 
na Eucaristia, sacramento da caridade. «A 
caridade não é uma espécie de atividade de 
assistência social que se poderia mesmo 
deixar a outros, mas pertence à sua natureza, 
é expressão irrenunciável da sua própria 
essência» (Deus caritas est, 25). 
A credibilidade da Igreja manifesta-se na 
vivência do amor. Ora, a família é a casa do 
amor, onde habita a presença do Senhor (cf. 
Amoris Laetitia, 315). O recente período, em 
que fomos obrigados a ficar confinados em 
nossas casas, leva-nos a olhar para a realidade 
da família com novos olhos. 
Falamos, com frequência, da família como 
«igreja doméstica» (cf. Lumen Gentium, 11) 
ou ecclesiola, isto é, pequena igreja. O que é 
significa? É, sem dúvida, um belo conceito, 
que precisa de encontrar uma concretização 
na vida das nossas famílias. 
Como autêntica ‘igreja doméstica’, uma 
«comunidade crente e evangelizadora» (cf. 
Familiaris Consortio, 51), vivendo a liturgia da 
vida e do quotidiano, a família pode tornar-se o 
primeiro lugar onde é exercitado o Evangelho 
do Samaritano. Assim, a caridade começa a 
ser compreendida no seio da família, sendo 
«espaços de comunhão, de educação na fé, de 
vida em espírito de oração e de estímulo a viver 
a caridade com outras famílias que poderão 
não possuir o necessário. Se esta consciência 
existir, as famílias concretizam a aliança 
com Deus e com muitas outras pessoas. (...) 
Pensemos todos no que poderemos fazer para 
que as famílias não só tomem consciência de 
que são Igreja doméstica mas que comecem 
a viver as exigências do que isto significa» (D. 
Jorge Ortiga, Homilia 02.04.2020).
A atual situação de pandemia, uma vez mais, 
pode levar-nos a abrir outros horizontes, 
reconhecendo as potencialidades do momento 
presente. Alguns podem recusar. Muitos 
podem arriscar experimentar. Vivemos numa 
cultura digital e qual é a presença da Igreja? 
Como podemos aproveitar esta oportunidade? 
A credibilidade da Igreja, pelo testemunho da 
caridade, espelha-se em todos os ambientes, 
também no digital. 
«Há muitos anos que temos assumido a 
responsabilidade de caminhar com a era 
digital. Sabemos, porém, que não temos 
conseguido fazer com que ela integre todos os 
dinamismos da vida pastoral. Já sublinhamos 
a importância quando, numa atitude 
verdadeiramente pioneira, avançamos com o 
Kyrios. É chegada a hora de universalizar estas 
práticas informáticas na parte organizativa dos 
cartórios paroquiais, assim como na dinâmica 
das comunidades. [...] A pastoral terá, 
necessariamente, de se estruturar de harmonia 
com as propostas que nos são oferecidas 
pelos meios digitais» (D. Jorge Ortiga, Nota 
Pastoral 17.04.2020). 

(Continua)

«CHEGOU AO PÉ DELE E  
VENDO-O, ENCHEU-SE  
DE COMPAIXÃO»

PROGRAMA PASTORAL
2020/2021

ONDE HÁ 
AMOR 
HÁ UM 
OLHAR

*INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA
www.paroquiadefafe.com

ou
Segundas 

10h30 - 11h30: 968109282 | 927481781
11h-12h: 935271963
14h - 15h: 936032229
17h - 18h: 912832676
18h-19h: 913596902

21h - 22h: 916935118 | 935965306
Terças

10h30 - 11h30: 968109282
14h - 15h: 935271963
17h - 18h: 912832676
18h-19h: 913596902

21h - 22h: 916935118 | 935965306
Quartas-feiras: 10h30 - 11h30

253599316 | 927481781 | 927201816
14h-15h: 936032229

Quintas-feiras : 10h30 - 11h30
253599316 | 927201816



LEITURA I  
Isaías 25, 6-10a
Sobre este monte, o Senhor do Universo 
há-de preparar para todos os povos um 
banquete de manjares suculentos, um 
banquete de vinhos deliciosos: comida de 
boa gordura, vinhos puríssimos. Sobre este 
monte, há-de tirar o véu que cobria todos os 
povos, o pano que envolvia todas as nações; 
destruirá a morte para sempre. O Senhor 
Deus enxugará as lágrimas de todas as faces 
e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio 
que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor 
falou. Dir-se-á naquele dia: «Eis o nosso 
Deus, de quem esperávamos a salvação; 
é o Senhor, em quem pusemos a nossa 
confiança. Alegremo-nos e rejubilemos, 
porque nos salvou. A mão do Senhor pousará 
sobre este monte».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 22 (23)

Habitarei para sempre na casa do Senhor.       
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 o meu cálice transborda.    
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre.    

 LEITURA II 
Filipenses 4, 12-14.19-20
IIrmãos: Sei viver na pobreza e sei viver na 
abundância. Em todo o tempo e em todas as 
circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura 
e a passar fome, a viver desafogadamente e 
a padecer necessidade. Tudo posso n’Aquele 
que me conforta. No entanto, fizestes bem 
em tomar parte na minha aflição. O meu Deus 
proverá com abundância a todas as vossas 
necessidades, segundo a sua riqueza e 
magnificência, em Cristo Jesus. Glória a Deus, 
nosso Pai, pelos séculos dos séculos. Amen.

EVANGELHO 
Mateus 22, 1-14
Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se de novo 
aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos 
do povo e, falando em parábolas, disse-
lhes: «O reino dos Céus pode comparar-se 
a um rei que preparou um banquete nupcial 
para o seu filho. Mandou os servos chamar 
os convidados para as bodas, mas eles não 
quiseram vir. Mandou ainda outros servos, 
ordenando-lhes: ‘Dizei aos convidados: 
Preparei o meu banquete, os bois e os 
cevados foram abatidos, tudo está pronto. 
Vinde às bodas’. Mas eles, sem fazerem 
caso, foram um para o seu campo e outro 
para o seu negócio; os outros apoderaram-se 
dos servos, trataram-nos mal e mataram-
nos. O rei ficou muito indignado e enviou os 
seus exércitos, que acabaram com aqueles 
assassinos e incendiaram a cidade. Disse 
então aos servos: ‘O banquete está pronto, 
mas os convidados não eram dignos. Ide às 
encruzilhadas dos caminhos e convidai para 
as bodas todos os que encontrardes’. Então 
os servos, saindo pelos caminhos, reuniram 
todos os que encontraram, maus e bons. E a 
sala do banquete encheu-se de convidados. 
O rei, quando entrou para ver os convidados, 
viu um homem que não estava vestido com 
o traje nupcial e disse-lhe: ‘Amigo, como 
entraste aqui sem o traje nupcial?’. Mas ele 
ficou calado. O rei disse então aos servos: 
‘Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o às 
trevas exteriores; aí haverá choro e ranger 
de dentes’. Na ver dade, muitos são os 
chamados, mas poucos os esco lhidos».

A mesa da bondade está preparada para 
todos os que queiram participar na boda 
e partilhar a alegria: «a sala do banquete 
encheu-se de convidados». Há apenas um 
único requisito: para tomar parte entre os 
comensais, é necessário apresentar-se de 
forma digna, ou seja, estar revestido da 
alegria do Evangelho
‘Um banquete’
Sentar-se à mesa e partilhar a refeição, 
mais ainda quando se trata de festa, é 
uma  imagem universal em quase todas (ou 
mesmo todas) as culturas. Um banquete 
faz-nos pensar em hospitalidade e amizade, 
alegria e festa.
Jesus Cristo serve-se desta experiência 
humana, como em tantas outras parábolas, 
para nos transmitir o Evangelho, a boa 
notícia de Deus. Até a eucaristia foi instituída 
numa refeição! Pensemos no que tem 
acontecido nos tempos de confinamento e 
de contingência motivados pela pandemia 
do coronavírus. Muitas das tentativas em 
ignorar as regras são precisamente para fazer 
festa, partilhar uma refeição com familiares e 
amigos.
Na parábola, não se trata de mais uma festa, 
mas do banquete nupcial do filho do rei. 
Como é possível que haja quem recuse o 
convite? Porque é que alguns não querem 
participar? O banquete preparado pelo 
rei para o casamento do filho é a aliança 
oferecida por Deus através da entrega de 
Jesus Cristo. Desta aliança, a eucaristia é um 
dos sinais mais perfeitos, assim como há de 
ser, ainda que de maneira imperfeita, a vida 
dos cristãos (e da Igreja) no meio do mundo. 
Não é verdade, que o convite continua a ser 
recusado, às vezes até por cada um de nós?!
O mais bonito, e porventura provocador, 
é que Deus não desiste do banquete, não 
abdica de querer salvar a todos, não deixa de 
convidar, quer reunir toda a humanidade em 
sua casa.
Hoje, não tomemos apenas as faltas 
aos sacramentos ou outros momentos 
comunitários de celebração da fé. 
Lembremos também o escândalo que é 
deixar milhões de pessoas fora do banquete 
de uma vida humana digna. Lembremos os 
atropelos que causamos ao planeta Terra, 
nossa Casa Comum. Se nada fizermos de 
pouco, tudo permanecerá na mesma! São 
muitas as desculpas que inventamos para 
não atender às necessidades de quem hoje 
pode ser o nosso próximo (como sugeriu 
Jesus Cristo noutra ocasião com a parábola 
do Bom Samaritano). Somos desafiados à 
conversão, à ousadia de viver conforme os 
critérios de Deus.
Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XXVIII  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



E U C A R I S T I A S
12 Outubro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
A Santo António
Júlia da Cunha e José Freitas Nogueira

19h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Luis Leite Rolo
Joaquim Jorge Oliveira Gonçalves (30.º dia)

13 Outubro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Nossa Senhora de Fátima

19h - Igreja Nova
Torcato Augusto Martins Celas (22º AF) Dalida Mendes Noval (10º Af.)

14 Outubro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Alzira Alves Rodrigues

18h - Capela de Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
António Augusto Freitas Lameiro
Artur Rocha e filho Armando Lameiras
Laura de Jesus Castro Novais (30º dia)
Maria Isabel Gonçalves Novais Ribeiro
Orlando Gonçalves, pais e sogros
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Rodrigo Manuel Alves Oliveira, Pais, Sogros e Cunhado

15 Outubro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos

19h - Igreja Nova
Ana Lídia Magalhães Mota (a. f.) e Marido Adelino Castro
Aurora Martins (30º dia)
José Rodrigues Lobo
Maria Emília Costa Oliveira, Marido e Família

16 Outubro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Almeida da Costa e sogros
Ricardo Ferreira e Virgilio Ferreira

17 Outubro | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
António Oliveira Aguiar (3º af) e familiares falecido
Joaquina Lobo Teixeira

19h00 - Igreja Nova
Pelos membros falecidos do Lions Clube de Fafe
Soledade Mendes, pais e marido

18 Outubro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Armindo Teixeira e Esposa, Florinda Faria

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Adriano Pires
Joaquim Costa
Domingos Leite Oliveira, Pais, Sogros e Familiares.
Agostinho Mota Carvalho
Rodrigo Gonçalves, Esposa Ermelinda Mendes e Filho
Raúl Ribeiro e Eugénia Guimarães
Manuel Ribeiro, Joaquina Fernandes e Joaquim Silva Castro

12h00 - Igreja Nova
Paulo Nuno Sousa Dantas e António Sousa Gavaia

19h00 - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Deolinda Soares e Joaquim de Castro
Maria José Castro Cunha Nunes (1º A.)
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Torcato de Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos

Paróquia de Fafe  
nas Redes Sociais

Youtube | Facebook
Subscreva Faz “gosto”


