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DIA  
MUNDIAL 
DOS POBRES
ESTENDER A MÃO AO POBRE!

Para não deixar ninguém esquecido 
nem caído, sobretudo nesta 

fase difícil da pandemia, surge 
na nossa Paróquia um serviço de 
atenção ao próximo, formado por 
alguns voluntários e voluntárias, 
que pretendem apostar na criação 
de uma cultura de acolhimento e de 
caridade, respondendo, dentro das 
possibilidades, a emergências sociais 
ou encaminhando para melhores 
respostas existentes no tecido 
social local. Mais do que realizar 
ações de assistência e apoio que já 
outros fazem (ainda que também 
possam ser desenvolvidas), este 
serviço paroquial prima pela atenção 
proactiva, cooperando na edificação 
de uma comunidade de amor e de uma 
autêntica fraternidade, na estreita 
ligação com outras instituições que 
prestam qualquer tipo de assistência 
aos mais necessitados.
Na ligação à temática do ano pastoral 
que vivemos, que se inspira na 
parábola do Bom Samaritano, e na 
sua concretização, queremos criar 
uma plataforma ou rede de vigilância 
e de cuidado, assente naquele olhar 
compassivo que permite não deixar 

ninguém de lado ou para trás. Na 
verdade, “onde há amor há um olhar”. 
Não se pretende mais uma estrutura 
pastoral ou social (ainda que requeira 
alguma simples organização), mas, 
sobretudo, a criação de uma cultura 
de atenção, de acolhimento e de 
fraternidade, que se inspira no bom 
samaritano que não deixa que a 
indiferença grasse em qualquer 
caminho, mas que alarga o espaço do 
coração para se fazer próximo à miséria 
do irmão. 
Chamamos a este serviço Coração 
Samaritano porque a intenção é que 
cada um viva aquele amor ao jeito 
de Cristo, o verdadeiro e único Bom 
Samaritano, que leva a considerar o 
outro como “precioso, digno, aprazível 
e bom”, como escreve e desenvolve o 
Papa Francisco, na sua mais recente 
encíclica “Fratelli Tutti” (n. 94): “O 
amor ao outro por ser quem é, impele-
nos a procurar o melhor para a sua 
vida. Só cultivando esta forma de 
nos relacionarmos é que tornaremos 
possível aquela amizade social que 
não exclui ninguém e a fraternidade 
aberta a todos”. 

De notar que este serviço nasce 
nesta circunstância pandémica 
tão desafiadora e é apresentado 
formalmente neste que é o IV Dia 
Mundial dos Pobres, instituído pelo 
Papa Francisco, e que este ano tem como 
lema “Estende a tua mão ao pobre” 
(Sir 7, 32). De facto, como diz o Santo 
Padre, na Mensagem que escreve para 
este dia: “Estender a mão é um sinal: 
um sinal que apela imediatamente à 
proximidade, à solidariedade, ao amor” 
(n. 5). Para nós, é um sinal concreto e 
um compromisso: que todos possam 
ser “bons samaritanos que tomam 
sobre si a dor dos fracassos” (FT, 77). 
Assim sendo, se alguém estiver 
interessado em ser e ter um Coração 
Samaritano que “dê um passo em 
frente”. 
Ao mesmo tempo, informamos 
que se alguém precisar de alguma 
ajuda urgente ou se conhecer 
alguma situação difícil que necessite 
de ajuda, contacte-nos por aqui: 
253599316 – 927481781 – 927201816 – 
910273481 – 913049276 ou pelo email 
paroquiadefafe@gmail.com.

IGREJA NOVA  
NO IGREJA 
VIVA

Leia a reportagem que o 
suplemento do Diário 

do Minho fez sobre os 70 
anos do boletim.

SUFRÁGIO PELOS 
SACERDOTES 
FALECIDOS

Esta quarta-feira o arciprestado de Fafe 
leva a cabo um momento de oração 

de Sufrágio pelos Sacerdotes falecidos, 
naturais ou que serviram nas paróquias 
de Fafe. A celebração eucarística com 
as Laudes do Ofício de Defuntos será 
presidida por D. Nuno Almeida, bispo 
auxiliar de Braga, e decorrerá na Igreja 
Nova de S. José, às 9h.

COROAS DE ADVENTO

Para vivermos o tempo do Advento 
que iniciará no fim deste mês de 

Novembro, teremos as habituais 
coroas que são feitas por um grupo de 
voluntárias. Para essa construção, como 
já é habitual, pedimos que nos façam 
chegar verdes (cedros e outras plantas). 
Podem ser entregues na Igreja Nova esta 
segunda e terça-feira, para se iniciar a 
feitura das coroas na quarta-feira.  

CANCELAMENTO
FESTA NA  
FÁBRICA DO FERRO

Fica cancelada a festa em honra de 
Cristo Rei, na Capela da Fábrica do 

Ferro, que teria, tal como anunciamos, 
um programa apenas religioso na 
noite de sábado e na tarde domingo, 
dias 21 e 22 de Novembro. As restrições 
impostas pelo estado de emergência 
não permitem outra decisão de quem 
ser solução e não problema na superação 
desta pandemia.

Atendendo à evolução negativa da 
pandemia, entendemos suspender 

temporariamente a catequese 
presencial, mantendo apenas a 
modalidade da catequese familiar, 
assim como a celebração da Eucaristia 
nos dias previstos. Esta suspensão, 
tal como já informamos aos pais/
encarregados de educação vigorará até 
ao final de Novembro.



Sábado
9h - Igreja Nova*
10h15 - Sagrado Coração de Jesus**

Domingo
8h - Igreja Matriz*
8h - Sagrado Coração de Jesus*
9h30 - Igreja Nova*
10h30 - Sagrado Coração Jesus*
11h30 - Igreja Nova**

* Requerem inscrição
** Exclusivas para a catequese

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS
14  E 15 / 21 E 22 DE NOVEMBRO

O Santo Padre instituiu o Dia 
Mundial dos Pobres, em 2017, 

colocando-o no XXXIII Domingo do 
Tempo Comum, ou seja, no penúltimo 
Domingo do ano litúrgico. Este ano 
será no dia 15 de Novembro e terá como 
lema “Estende a tua mão ao pobre” (Sir 
7, 32).
São imensos os estudos sociológicos 
sobre a pobreza. Existem muitas 
estatísticas encaradas em diferentes 
perspectivas. A comunicação social 
fala, frequentemente, da pobreza de 
proximidade e daquela além mar. Não 
faltam, por isso, elucidações. Ninguém 
ignora que a pobreza existe e que tem 
muitos rostos: alguns são evidentes e 
outros têm formas envergonhadas ou 
escondida por detrás de situações que 
poderão ser desprestigiantes.
O Papa quis, por isso, assinalar um 
dia no calendário da Igreja para 
pensarmos nos pobres. Pode parecer 
a mesma coisa. Creio que não. A 
pobreza pode ser um discurso teórico, 
distante, que não envolve. O pobre 
é uma realidade com rosto e com 
necessidades concretas. Está patente 
aos olhos de todos e os seus gritos, 
muitas vezes silenciosos, devem ser 
escutados.
A proposta de estender a mão ao pobre 
deverá significar um compromisso 

efectivo. Há quem passe fome, quem 
viva em condições indignas, quem 
não usufrua de um trabalho digno e 
familiar, quem não consiga satisfazer 
as necessidade essenciais. Isto não 
acontece em países longínquos. Está 
ao nosso lado.
A Arquidiocese de Braga aceitou 
o compromisso de ser uma Igreja 
Samaritana. Teoricamente, todos 
entendemos o significado desta 
palavra. Urge aceitar as interpelações 
que nos lança, começando por colocar 
em prática o que nos é sugerido no 
Programa Pastoral. Ver e ter compaixão. 
“Onde há amor há um olhar”. Olhamos 
e vemos com compaixão. Nem sempre 
é fácil ver. Temos outras prioridades 
e preocupações. Passa-se à frente e 
pensa-se que haverá sempre alguém 
que resolva. E, entretanto, os outros 
vão sofrendo, abandonados à sua 
sorte. A globalização da indiferença 
deve ser substituída pelo encontro 
com os carentes através de respostas 
rápidas e concretas.
Sou um apaixonado pela vida da Igreja 
nos primeiros tempos. As comunidades 
eram pequenas mas inclusivas. Viviam 
uma comunhão espiritual que se 
concretizava na solicitude material a 
quem necessitasse. Cada comunidade 
tinha consciência dos seus pobres, 

todos estavam inseridos na comunhão 
e a solicitude partia da consciência de 
terem um só coração e uma só alma. 
A consequência é que entre eles não 
havia pobres pois cada um tinha tudo 
quanto lhe era necessário.
Teremos de reaprender os caminhos de 
uma caridade operosa e dinâmica, de 
tal modo que as nossas comunidades, 
através dos cristãos e das estruturas 
para o efeito, manifestem o rosto 
amoroso de Deus. Estaremos a fazer 
o que devemos? Não estaremos 
a adormecer neste cuidado pelos 
pobres? Os pobres diminuirão se 
cada cristão mostrar sensibilidade 
e compaixão através de gestos 
concretos de solidariedade. Também 
as comunidades paroquiais têm um 
papel determinante na erradicação 
da pobreza. Um mínimo de estrutura 
é necessário. Organizemo-nos e 
mostremos que só o amor nos 
diferencia.
A última encíclica do Papa Francisco 
vem trazer-nos a verdadeira motivação. 
Cuidar dos pobres como exigência 
natural da fraternidade, que a todos 
une na mesma aventura humana. 
Nesta certeza descobrimos um irmão 
em todos, mas de um modo mais 
evidente nos pobres e nos que sofrem. 
Através de pequenos gestos, que uma 

caridade sensível e próxima sugere, 
estamos a colocar em prática um 
novo humanismo, que nos garante a 
construção de uma Humanidade nova, 
regida por critérios de igualdade e de 
justiça para todos.
Neste Dia Mundial dos Pobres, a partir 
da caridade que viveremos durante este 
ano, deixo este apelo a todos os cristãos 
e às comunidades. Peço, também, aos 
sacerdotes que não deixem de falar 
deste problema, assim como solicito 
aos movimentos uma reflexão séria 
sobre esta problemática. O exemplo 
do Bom Samaritano encontra a sua 
expressão neste aproximar-se de 
todos os pobres, para assumir as 
suas carências e necessidades. Juntos 
sejamos um contributo positivo para 
uma sociedade sem diferenciações 
sociais porque alicerçada na 
fraternidade que a todos une.

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

DIA MUNDIAL DOS POBRES

   SOLICITUDE  
PELOS POBRES
MENSAGEM DO NOSSO ARCEBISPO PARA O DIA 
MUNDIAL DOS POBRES 2020

Como é do conhecimento geral, a 
Conferência Vicentina, vivendo o 

espírito iniciado por Frederico Ozanam, 
presta ajuda a uma grande quantidade 
de pessoas e famílias da nossa Paróquia 
e não só, ao nível da contribuição 
para despesas (água, eletricidade, 
gás e medicamentos) e também 
distribuindo bens alimentares, roupa, 
calçado e até mobílias utilizadas e em 
bom estado. Para esta ajuda muito 
contribui a generosidade dos 
benfeitores e membros, além 
das angariações de fundos e os 
apoios institucionais.
Em todo o caso, e porque 
as solicitações são sempre 
muitas, lança-se este apelo 
público: quem quiser 
contribuir com algo ou tenha 
em casa algum género ou 
mobília que queira partilhar, 
a Conferência Vicentina 
está disponível para receber 
e recolher, a fim de continuar a 
realizar a sua ação caritativa.    

As Vicentinas reúnem semanalmente, 
à quinta-feira, às 16h, no Salão da 
Igreja Matriz. Se houver quem esteja 
interessado em integrar este grupo 
sócio-caritativo e viver o carisma 
vicentino as portas estão abertas.
Se tiver algo para contribuir e partilhar 
avise-nos: 932348059 – 938612137.

CONFERÊNCIA  
VICENTINA

Tendo em conta as limitações 
impostas pelo Estado de 

Emergência, anunciadas pelo 
Governo, nomeadamente as 
que se referem à interdição 
da circulação na via pública, 
nos sábados e domingos, 
dias 14 e 15 e 21 e 22, entre as 
13h e as 05h, alteramos os 
horários das nossas Eucaristias 
comunitárias, que, como bem 
sabemos, entre nós requerem 
uma inscrição prévia feita nos 
moldes habituais. Em relação 
às intenções mandadas 
celebrar: as de Sábado às 18h 
(Matriz) e às 19h (Ig. Nova) 
serão celebradas na Missa das 
9h, de sábado, na Igreja Nova 
e as pedidas para as 19h de 
Domingo serão celebradas na 
Missa das 8h no SCJ.

ALTERAÇÃO

HORÁRIOS DAS  
EUCARISTIAS

MENSAGEM PAPA FRANCISCO



LEITURA I  
Provérbios 31, 10-13.19-20.30-31

Quem poderá encontrar uma mulher 
virtuosa? O seu valor é maior que o 
das pérolas. Nela confia o coração 
do marido e jamais lhe falta coisa 
alguma. Ela dá-lhe bem-estar e não 
desventura, em todos os dias da 
sua vida. Procura obter lã e linho e 
põe mãos ao trabalho alegremente. 
Toma a roca em suas mãos, seus 
dedos manejam o fuso. Abre as mãos 
ao pobre e estende os braços ao 
indigente. A graça é enganadora e vã a 
beleza; a mulher que teme o Senhor é 
que será louvada. Dai-lhe o fruto das 
suas mãos e suas obras a louvem às 
portas da cidade.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 127

Ditoso o que segue o caminho do 
Senhor.        

Feliz de ti que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem.         
Tua esposa será como videira fecunda, 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos serão como ramos de oliveira, 
ao redor da tua mesa.          
Assim será abençoado o homem que 
teme o Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém 
todos os dias da tua vida.  

LEITURA II 
Tessalonicenses 5, 1-6

Irmãos: Sobre o tempo e a ocasião, 
não precisais que vos escreva, pois vós 
próprios sabeis perfeitamente que o 
dia do Senhor vem como um ladrão 
nocturno. E quando disserem: «Paz e 
segurança», é então que subitamente 
cairá sobre eles a ruína, como as dores 
da mulher que está para ser mãe, e 

não poderão escapar. Mas vós, irmãos, 
não andais nas trevas, de modo que 
esse dia vos surpreenda como um 
ladrão, porque todos vós sois filhos 
da luz e filhos do dia: nós não somos 
da noite nem das trevas. Por isso, 
não durmamos como os outros, mas 
permaneçamos vigilantes e sóbrios.

EVANGELHO 
Mateus 25, 14-30

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola: «Um 
homem, ao partir de viagem, chamou 
os seus servos e confiou-lhes os seus 
bens. A um entregou cinco talentos, 
a outro dois e a outro um, conforme 
a capacidade de cada qual; e depois 
partiu. O que tinha recebido cinco 
talentos fê-los render e ganhou 
outros cinco. Do mesmo modo, o 
que recebera dois talentos ganhou 
outros dois. Mas o que recebera um só 
talento foi escavar na terra e escondeu 
o dinheiro do seu senhor. Muito tempo 
depois, chegou o senhor daqueles 
servos e foi ajustar contas com 
eles. O que recebera cinco talentos 
aproximou-se e apresentou outros 
cinco, dizendo: ‘Senhor, confiaste-
me cinco talentos: aqui estão outros 
cinco que eu ganhei’. Respondeu-lhe 
o senhor: ‘Muito bem, servo bom 
e fiel. Porque foste fiel em coisas 
pequenas, confiar-te-ei as grandes. 
Vem tomar parte na alegria do teu 
senhor’. Aproximou-se também o 
que recebera dois talentos e disse: 
‘Senhor, confiaste-me dois talentos: 
aqui estão outros dois que eu ganhei’. 
Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, 
servo bom e fiel. Porque foste fiel 
em coisas pequenas, confiar-te-ei as 
grandes. Vem tomar parte na alegria 
do teu senhor’. Aproximou-se também 
o que recebera um só talento e disse: 
‘Senhor, eu sabia que és um homem 
severo, que colhes onde não semeaste 
e recolhes onde nada lançaste. Por 
isso, tive medo e escondi o teu talento 
na terra. Aqui tens o que te pertence’. 
O senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau 

e preguiçoso, sabias que ceifo onde 
não semeei e recolho onde nada 
lancei; devias, portanto, depositar no 
banco o meu dinheiro e eu teria, ao 
voltar, recebido com juro o que era 
meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o 
àquele que tem dez. Porque, a todo 
aquele que tem, dar-se-á mais e terá 
em abundância; mas, àquele que não 
tem, até o pouco que tem lhe será 
tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o 
às trevas exteriores. Aí haverá choro e 
ranger de dentes’».

O alerta deste domingo não é para 
nos meter medo ou afligir perante 
qualquer possível acontecimento 
inesperado e trágico. É para nos 
despertar à vigilância activa e 
responsável dos ‘talentos’. Os que 
assim procedem não andam nas 
trevas e contam-se entre os ditosos 
«filhos da luz».

“Filhos da luz”

A nossa vida está nas mãos de Deus. 
Não somos ‘donos’, nem fomos 
nós que decidimos entrar nesta 
dinâmica de vida. Somos uma espécie 
de ‘administradores’. A vigilância 
activa há de ser a dinâmica que não 
nos deixa ancorados em medos ou 
adormecidos em falsas seguranças.

Antes, caminhemos na luz, despertos 
e sóbrios, evoca a Primeira Carta aos 
Tessalonicenses. Deste modo, o ‘dia 
do Senhor’, a morte, não será causa 
de perturbação, mas encontro com a 
plenitude do amor.

A instabilidade deste tempo e as 
graves consequências causadas na 
saúde, no emprego, nas dificuldades 
económicas, na precariedade familiar, 
mostra-nos a maior oportunidade 
para a resiliência, a sobriedade, a 
solidariedade, a esperança ativa, a 

responsabilidade ecológica, e todas as 
demais causas humanitárias. 

A palavra de Deus livra-nos do medo 
e convida-nos a procurar (e também 
nos indica) caminhos de luminosidade 
para a vida, a nossa e a dos outros. 
Sim, há uma ‘luz’ que nos habita e 
nos acompanha, nos impele e nos 
mostra o caminho. A sua forma visível 
percebe-se no Círio Pascal, como 
também em cada gesto de amor que 
sai do coração e pelas mãos chega a 
cada um dos irmãos e irmãs.

O tesouro da vida de cada um de nós 
não pode ficar improdutivo, fechado 
no pequeno mundo dos interesses 
particulares. A vida só tem sentido 
quando é compartilhada. O contrário 
conduz ao fracasso, à falta de sentido.
Vida e esterilidade não incompatíveis! 
Aqui pode estar a maior pobreza do 
ser humano.

Somos chamados a viver juntos como 
‘filhos da luz’, cada um com diferentes 
‘talentos’, mas a todos se estende o 
mesmo convite: “Vem tomar parte 
na alegria do teu senhor”. Como é 
que tu respondes ao chamamento 
de Deus? Uma vida luminosa é uma 
vida fraterna e frutífera no amor. 
Uma vida luminosa é uma vida 
empenhada em promover a saúde, a 
educação, a cultura, a justiça social, 
a defesa da dignidade humana, a 
partilha generosa, a sustentabilidade 
do planeta, a aposta no bem 
comum, a beleza da paz, a alegria da 
fraternidade.

A luz da eternidade

A luz da eternidade começa aqui e 
agora, em especial na relação com 
os outros. Em vez de olhar para os 
‘talentos’ como capacidades ou dons, 
pensa neles como as pessoas de quem 
tens de cuidar, sem esquecer os mais 
pobres e frágeis. São eles que ditarão 
o ‘sucesso’ ou o ‘fracasso’ da tua 
existência terrena.

Queres ressuscitar para a vida eterna? 
Decide o que vais fazer para eliminar, 
ou pelo menos aliviar, a dor dos 
irmãos. 

Mãos à obra!

«Estender a mão leva a descobrir, 
antes de tudo a quem o faz, que 
dentro de nós existe a capacidade 
de realizar gestos que dão sentido à 
vida. [...] Estender a mão é um sinal: 
um sinal que apela imediatamente 
à proximidade, à solidariedade, ao 
amor» (Papa Francisco).

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

XXXIII 
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



E U C A R I S T I A S
16 Novembro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Aventino Ribeiro e Florinda Teixeira e pais

19h - Igreja Nova
António Alves Marinho (30º dia)
José Almeida da Costa e sogros
José Manuel Silva e Maria Isabel Peixoto
Maria Manuela Gomes Alves Ribeiro (30º dia)
Maria Teresa da Costa (7º dia)
Ricardo Ferreira e Virgilio Ferreira
José Almeida da Costa e Sogros
Fernando Magalhães (3.º a. f.)

17 Novembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Artur Rocha e filho Armando Lameiras
Maria Cândida Oliveira Soares da Costa
Soledade Mendes, Pais e Marido
Joaquim Antunes Queirós e Conceição Antunes Queirós

18 Novembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Sousa Gavaia e João Teixeira

18h - Capela de Santo António na Cisterna/Fiéis de Deus

19h - Igreja Nova
Avelino Carlos Soares da Costa (7º dia)
Torcato de Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
Maria Rosa Silva Sousa, marido e genros
Manuel da Costa e esposa Maria Eufémia Rodrigues

19 Novembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Maria do Carmo Sousa Gonçalves, marido e filha
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos

19h - Igreja Nova
Aurora Ribeiro e Castro e Albertino da Silva
Manuel Ribeiro (30º dia)
Maria Pereira Fernandes (30ºdia)
José de Castro, Teresa de Jesus Oliveira e João de Oliveira

20 Novembro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Paulo Nuno Sousa Dantas e Manuel Sousa Gonçalves

19h - Igreja Nova
Ana da Conceição Pinto
Joaquim Antunes Queiroz
José Aníbal de Oliveira
Maria Fidalgo e Laurentina Fidalgo

21 Novembro | SÁBADO
9h - Igreja Nova
Joaquina Lobo Teixeira
Almas do Purgatório
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
Maria Rosa Silva Sousa e marido
10h15 - Sagrado Coração de Jesus

22 Novembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo
8h - Sagrado Coração de Jesus
Deolinda Soares e Joaquim de Castro
Maria Augusta Rodrigues e marido
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
9h30 - Igreja Nova
Ernesto Sousa
Leopoldina Cunha, pais e marido
10h30 - Sagrado Coração de Jesus
José Leite Oliveira e familiares
Luís Mário Aguiar Pinto Lopes
Pelos membros da Família Ases de S. Jorge Falecidos
Rodrigo Gonçalves, esposa e filho

11h30 - Igreja Nova

Paróquia de Fafe  
nas Redes Sociais

Youtube | Facebook
Subscreva Faz “gosto”

https://www.youtube.com/channel/UCM3GCieaKf8U1sSg-vHBzKw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/paroquiadefafe/

