
ANO LXX | Nº 17
26  | ABRIL | 2020

ORAÇÃO DO TERÇO  
NO MÊS DE MAIO
O mês de Maio que está a chegar reveste-
se, para nós, de uma inegável relevância. Por 
isso, apresentamos a caminhada “Com Maria 
vive a alegria pascal”, com um conjunto de 
desafios, que muitos já foram acolhendo e 
mais poderão acolher, como a construção de 
uma dezena ou terço e a elaboração de uma 
bandeira mariana, para colocar na cruz florida 
até ao Pentecostes, que é também o último 
dia do mês. 
Com amor e devoção, dedicamos este mês, 
de modo especial, a Nossa Senhora por meio 
da recitação do terço, acolhendo o convite 
que “a Senhora mais brilhante que o sol” fez, 
em Fátima, aos três pastorinhos.
Sabemos que, por causa da pandemia, ainda 
não se vislumbra a possibilidade de nos 
encontrarmos, presencialmente, quer para 
as celebrações eucarísticas, quer para os 
momentos de oração comunitária.

Assim sendo, queremos, mais do que nunca, 
pedir a todas as famílias que ao, longo deste 
mês, se comprometam a rezar diariamente a 
oração do terço. Não faltam ajudas, seja de 
transmissões da recitação para quem quiser 
rezar em comunhão mais alargada (sobretudo 
a partir do Santuário de Fátima, na televisão, 
na rádio e na internet, mas também, por 
exemplo, no perfil do facebook do Sr. Pe. Luís 
Baeta), seja também de guiões ou subsídios 
com meditações dos mistérios do terço (como 
o que publicamos no nosso site).
Queremos dar conta que, em todas as 
terças-feiras do mês de Maio, iremos fazer 
a recitação do terço em comunhão com 
uma família das nossas paróquias, numa 
transmissão em direto no Facebook e no 
YouTube da Paróquia. 
O mais importante é que não passemos sem 
esta oração mariana tão simples e acessível 
e que é tão recomendada pela Igreja, como 
o Papa Francisco o expressa numa Carta 
dirigida a todos os fiéis e que pode ler no 
nosso site.

SEMANA DAS
VOCAÇÕES
26 DE ABRIL A 3 DE MAIO

Começa este Domingo a 57ª Semana 
de Oração pelas Vocações, que 
terminará no dia 3 de Maio com o Dia 
Mundial de Oração pelas Vocações, 
com o tema: “As Palavras da 
Vocação”.
“ Louvor, tribulação, gratidão e 
coragem” são as palavras que o 
Papa Francisco, na sua mensagem 
para o referido dia, nos deixa como 
orientação.
Leia a partilha do nosso seminarista 
Bruno Pinto, reze diariamente a oração 
proposta e aceda às ligações para 
consultar os subsídios disponíveis para 
esta semana.
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https://www.facebook.com/luis.baeta.9
https://www.facebook.com/paroquiadefafe/
https://www.youtube.com/channel/UCM3GCieaKf8U1sSg-vHBzKw
https://www.paroquiadefafe.com/post/semana-das-vocações
https://www.paroquiadefafe.com/post/mês-de-maio-mês-de-maria


LER
“VISITA” AOS 
DOENTES À 
DISTÂNCIA
O coronavírus tirou-nos, infelizmente, a 
possibilidade de realizar a habitual visita aos 
doentes, na proximidade da Páscoa, aos 70 
doentes e idosos que aceitam regularmente 
a nossa solicitude e proximidade pastoral. 
A grande maioria destes membros da 
nossa Paróquia recebem, semanalmente, 
a Sagrada Comunhão, e também se vêm, 
por agora, privados do Pão Vivo descido do 
Céu, que lhes é distribuído pelos Ministros 
Extraordinários da Comunhão.
Não tendo sido possível a presença física, 
não nos tem faltado, nestes tempos difíceis, 
a habilidade, para, com o recurso ao 
telemóvel, nos fazermos solícitos, sobretudo 
com os que mais sofrem, seja pela muita 
idade, seja pela pouca saúde. São pedaços 
de tempo e de ricas histórias que ajudam a 
viver com esperança ativada no meio desta 
pandemia.
 Ao darmos aqui conta disto, incentivamos 
as famílias que o desejem a indicar-nos essa 
vontade de aceitarem que estabeleçamos 
o contacto possível por telefone com 
algum familiar doente ou idoso. O que não 
queremos é que alguém fique esquecido. 
Os nossos números continuam disponíveis: 
927481781 (P. José António) e 927201816 
(P. Vítor).

“NÃO HÁ FUTURO 
SE DESTRUIRMOS O 
AMBIENTE”, ALERTA 
O PAPA
O Papa alertou para a destruição da 
natureza e o perigo que essa devastação 
representa para a humanidade, associando-
se à celebração do Dia da Terra, criado há 
50 anos.
“[Esta celebração] é uma oportunidade para 
renovar o nosso compromisso de amar a 
nossa casa comum e tomar conta dela, dos 
membros mais frágeis da nossa família”, 
declarou, durante a audiência geral, com 
transmissão online, desde a biblioteca do 
Palácio Apostólico do Vaticano.
Francisco aludiu à “trágica pandemia” de 
Covid-19 para sublinhar que os desafios 
globais exigem uma resposta conjunta, 
atenta aos mais fracos.
O Papa considerou também que as tragédias 
naturais “são a resposta da natureza aos 
maus-tratos” do ser humano.

57º dia de Oração pelas 
Vocações- 3 de maio

SEMANA DAS 
VOCAÇÕES
26 de Abril a 3 de Maio 2020
«AS PALAVRAS DA 
VOCAÇÃO»

«QUEIRA EU O 
QUE DEUS QUER»
O agora de Deus é um tempo sempre 
inesperado e desafiante que leva cada homem 
e cada mulher a deixar-se tocar pela voz que 
lhe sussurra ao coração: a voz de Deus. Sim, 
Ele chamou e continua a chamar por nós, 
ainda que os nossos olhos sejam incapazes 
de o reconhecer e os nossos ouvidos de o 
escutar.

Nem sempre os planos de Deus são os 
planos do Homem, e traçar caminhos ou 
tomar grandes decisões de vida talvez sejam 
alguns dos maiores e mais difíceis desafios, 
tal como afirma o Papa Francisco na sua 
mensagem para esta 57º Semana de Oração 
pelas Vocações: «Navegar pela rota certa não 
é uma tarefa confiada só aos nossos esforços, 
nem depende apenas dos percursos que 
escolhemos fazer». A vocação é, portanto, 
mais que uma escolha ou decisão, é um 
chamamento que faz de nós um caminho 
aberto e comprometido. 

Deste modo, a vocação firma-se em três 
pilares que considero fundamentais: a 
confiança, a disponibilidade e a generosidade. 
Ora, só caminha realmente seguro quem o 
faz com confiança, só percebe a vontade 
de Deus quem está verdadeiramente 
disponível ao seu inesperado convite e só 
experimenta plenamente o seu amor quem 
vive generosamente para o outro.

Assim, nesta Semana de Oração pelas 
Vocações somos convidados a rezar por 
todas as vocações, mas também a discernir 
qual o projeto a que somos chamados como 
tão bem nos recorda este conhecido refrão:

«Mas que descanso é viver  
a morrer todos os dias

Por ir contra o próprio querer,
A esquecer o que se queria e querer

O que Deus quer»

Bruno Pinto, Seminarista 1º Ano Teologia

ORAÇÃO

Vem, Senhor Jesus, 
verdadeiro Filho de Deus, 
bom e belo Pastor, 
caminha hoje sobre as águas
que agitam o nosso mundo atribulado.
Abre os nossos ouvidos 
e o nosso coração
à Tua voz que acalma, chama e envia.
Dá firmeza ao nosso caminhar, 
infunde em nós a Tua coragem,
ensina-nos a reconhecer em cada 
dificuldade,
em cada momento de dor ou de 
incerteza,
a Tua presença que dissipa todo o 
medo.
Sobe para a barca da nossa vida
para seres o dono do leme,
pois seguros navegamos
sempre que estás no meio de nós.
Aceita a nossa gratidão e o nosso 
louvor, 
Senhor Jesus, verdadeiro Filho de Deus,
Bom e belo Pastor. Ámen!

Consulte todos os subsídios disponiveis, 
preparados para esta semana:

PAPA FRANCISCO
21 DE ABRIL 2020  
Na provação que estamos atravessando, 
nos reconhecemos frágeis. Precisamos 
do Senhor, que, mais além das nossas 
fragilidades, vê em nós uma beleza indelével. 
Com Ele, descobrimo-nos preciosos nas 
nossas fragilidades.

DOM JORGE
22 DE ABRIL 2020  
O Dia Mundial da Terra é uma oportunidade 
para renovar o compromisso de amar a 
nossa casa comum, que não é um depósito 
a explorar. Cuidemos dela e dos membros 
mais frágeis da nossa família humana. 
#EarthDay50.

disse...

http://ecclesia.pt/cevm/?fbclid=IwAR1lun88Rl5Nfm1AH3U3FATwRUm2IscxoyrnVpIIuXwYV0Gy6u7v_gHatwY
http://www.fazsentido.pt/
http://diocese-braga.pt/noticia/1/24563


LEITURA I  
Actos dos Apóstolos  2, 14.22-33
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com 
os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao 
povo: «Homens da Judeia e vós todos que 
habitais em Jerusalém, compreendei o que 
está a acontecer e ouvi as minhas palavras: 
Jesus de Nazaré foi um homem acreditado 
por Deus junto de vós com milagres, 
prodígios e sinais, que Deus realizou no meio 
de vós, por seu intermédio, como sabeis. 
Depois de entregue, segundo o desígnio 
imutável e a previsão de Deus, vós destes-
Lhe a morte, cravando-O na cruz pela mão 
de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-O, 
livrando-O dos laços da morte, porque 
não era possível que Ele ficasse sob o seu 
domínio. Diz David a seu respeito: ‘O Senhor 
está sempre na minha presença, com Ele 
a meu lado não vacilarei. Por isso o meu 
coração se alegra e a minha alma exulta e 
até o meu corpo descansa tranquilo. Vós 
não abandonareis a minha alma na mansão 
dos mortos, nem deixareis o vosso Santo 
sofrer a corrupção. Destes-me a conhecer 
os caminhos da vida, a alegria plena em 
vossa presença’. Irmãos, seja-me permitido 
falar-vos com toda a liberdade: o patriarca 
David morreu e foi sepultado e o seu túmulo 
encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como 
era profeta e sabia que Deus lhe prometera 
sob juramento que um descendente do seu 
sangue havia de sentar-se no seu trono, viu 
e proclamou antecipadamente a ressurreição 
de Cristo, dizendo que Ele não O abandonou 
na mansão dos mortos, nem a sua carne 
conheceu a corrupção. Foi este Jesus que 
Deus ressuscitou e disso todos nós somos 
testemunhas. Tendo sido exaltado pelo 
poder de Deus, recebeu do Pai a promessa 
do Espírito Santo, que Ele derramou, como 
vedes e ouvis».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 117 (118), 2-4.13-15.22-24 (R. 1

Mostrai-me, Senhor, o caminho da vida. 

Defendei-me, Senhor; Vós sois o meu refúgio. 
Digo ao Senhor: Vós sois o meu Deus. 
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, 
está nas vossas mãos o meu destino.    

Bendigo o Senhor por me ter aconselhado, 
até de noite me inspira interiormente. 
O Senhor está sempre na minha presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei.   

Por isso o meu coração se alegra 
e a minha alma exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma 
na mansão dos mortos, 
nem deixareis o vosso fiel conhecer a 
corrupção.  

LEITURA II 
1 Pedro 1, 17-21
Caríssimos: Se invocais como Pai Aquele 
que, sem acepção de pessoas, julga cada 
um segundo as suas obras, vivei com 
temor, durante o tempo de exílio neste 
mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas 
corruptíveis, como prata e oiro, que fostes 
resgatados da vã maneira de viver, herdada 
dos vossos pais, mas pelo sangue precioso 
de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem 
mancha, predestinado antes da criação do 
mundo e manifestado nos últimos tempos 
por vossa causa. Por Ele acreditais em 
Deus, que O ressuscitou dos mortos e Lhe 
deu a glória, para que a vossa fé e a vossa 
esperança estejam em Deus.

EVANGELHO 
Lc 24, 13-35
Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho 
duma povoação chamada Emaús, que ficava 
a duas léguas de Jerusalém. Conversavam 
entre si sobre tudo o que tinha sucedido. 
Enquanto falavam e discutiam, Jesus 
aproximou-Se deles e pôs-Se com eles 
a caminho. Mas os seus olhos estavam 
impedidos de O reconhecerem. Ele 
perguntou-lhes: «Que palavras são essas 
que trocais entre vós pelo caminho?». 
Pararam, com ar muito triste, e um deles, 
chamado Cléofas, respondeu: «Tu és o único 
habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se 
passou estes dias». E Ele perguntou: «Que 
foi?». Responderam-Lhe: «O que se refere 
a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em 
obras e palavras diante de Deus e de todo o 
povo; e como os príncipes dos sacerdotes 
e os nossos chefes O entregaram para 
ser condenado à morte e crucificado. Nós 
esperávamos que fosse Ele quem havia de 
libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro 

dia depois que isto aconteceu. É verdade 
que algumas mulheres do nosso grupo nos 
sobressaltaram: foram de madrugada ao 
sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus 
e vieram dizer que lhes tinham aparecido 
uns Anjos a anunciar que Ele estava vivo. 
Alguns dos nossos foram ao sepulcro e 
encontraram tudo como as mulheres tinham 
dito. Mas a Ele não O viram». Então Jesus 
disse-lhes: «Homens sem inteligência e 
lentos de espírito para acreditar em tudo o 
que os profetas anunciaram! Não tinha o 
Messias de sofrer tudo isso para entrar na 
sua glória?». Depois, começando por Moisés 
e passando pelos Profetas, explicou-lhes em 
todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. 
Ao chegarem perto da povoação para onde 
iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas 
eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: «Ficai 
connosco, porque o dia está a terminar e vem 
caindo a noite». Jesus entrou e ficou com 
eles. E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, 
recitou a bênção, partiu-o e entregou-lho. 
Nesse momento abriram-se-lhes os olhos 
e reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu 
da sua presença. Disseram então um para 
o outro: «Não ardia cá dentro o nosso 
coração, quando Ele nos falava pelo caminho 
e nos explicava as Escrituras?». Partiram 
imediatamente de regresso a Jerusalém e 
encontraram reunidos os Onze e os que 
estavam com eles, que diziam: «Na verdade, 
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão». 
E eles contaram o que tinha acontecido no 
caminho e como O tinham reconhecido ao 
partir o pão.

“Abriram-se-lhes os olhos”
Pensemos num encontro em que alguém 
toma a iniciativa de partilhar uma experiência 
impactante. Enquanto escutamos, 
relembramos algo já vivido: ‘isso também já 
me aconteceu a mim!’ Não foi o mesmo, à 
mesma hora e lugar, mas a semelhança que 
estabelece a conexão é o efeito que perdura 
em nós.
O evangelista Lucas conta a experiência 
de dois discípulos a caminho de Emaús, de 
maneira que cada um de nós também possa 
exclamar: ‘isso também já me aconteceu 
a mim’ (ou, pelo menos, desejar de que 
aconteça muito em breve!).
Caminham tristes e desanimados, 
sentimentos que embaraçam a capacidade 
de visão. Até do ponto de vista físico, o 
desânimo pode provocar visão turva e fadiga 
ocular.
A tristeza e o desânimo impede-os de 
reconhecer o companheiro de viagem. 
Não vêem porque estão ofuscado pelos 
sentimentos, sem disponibilidade para 
conectar os acontecimentos mais recentes, 
a morte de Jesus Cristo, com os que lhes 
podiam dar pleno significado, a promessa 
messiânica que perpassa a história bíblica.
Quando se permitem libertar do “ar muito 
triste”, chega o impacto: “abriram-se-lhes os 
olhos e reconheceram-n’O”.

Reflexão: Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

III DOMINGO DA  
PÁSCOA
ANO A



E U C A R I S T I A S

27 Abril | SEGUNDA-FEIRA
Mário Manuel da Costa Rodrigues (8.º a. f.)
Justiniano João Alves, esposa Maria e neta Sofia
Acção de graças pelos Benfeitores da Conferência Vicentina
Leopoldina Cunha, pais e marido
António Marinho e Maria de Moura
Emília Oliveira, António Joaquim Alves, Teotónio Alves e José Oliveira Alves
Manuel António dos Reis e esposa
António Barroso Magalhães (3º a.f.)
Albertina Guimarães Mota e família
Maria do Carmo Rodrigues (1º a.f.)
Luís Mário Aguiar Pinto Lopes 
Eduarda Lemos, pais, sogros e genros
Henrique Fernando R. Rocha
José Leite Oliveira
Maria Fernanda Cunha, pais, sogros e família
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
Ermelinda Augusta Bastos Martins de Araújo (7º dia)
Maria Isabel Peixoto (7º dia)

28 Abril | TERÇA-FEIRA
Joaquim da Silva Magalhães
António da Silva, pais e sogros
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Augusto Silva Ferreira

29 Abril | QUARTA-FEIRA
José Manuel Novais Silva (aniv.)
Rui António Oliveira Silva, Joaquim Teixeira e Maria Celeste
Elvira Rodrigues Novais e pais
Isaura Gonçalves (30º dia)

30 Abril | QUINTA-FEIRA 
Bernardino Fernandes (1ºa.f.)
Fernando Oliveira Freitas (a. n.), esposa e família.

01 Maio | SEXTA-FEIRA
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração
Manuel Salgado Pereira (30ºdia)
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, filho, pais e sogros.

02 Maio | SÁBADO
Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria do Carmo Rodrigues (1º a.f.)
Manuel de Araújo Alves
Ana da Conceição Pinto.

03 Maio | DOMINGO*
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 de 
Domingo para o dia 04 de Maio. 

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

