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TODOS OS SANTOS 
FIÉIS DEFUNTOS

O ano de 2020 já nos habituou a muitas 
mudanças. A pandemia da Covid 19 é 
grave e séria e, infelizmente, encontra-se 
numa fase de descontrolo que obriga a 
medidas excecionais, como o estado de 
calamidade, decretado pelo Governo.

No conjunto das mudanças, deste tempo 
de pandemia, não será exceção o dia de 
Todos os Santos e de Fiéis Defuntos, a 1 e 
a 2 de Novembro. Encarando a realidade, 
teremos todos de saber agir com muita 
responsabilidade. Assim sendo, e por 
determinação do Sr. Arcebispo Primaz, 
este ano não haverá qualquer romagem 
ou celebração comunitária no Cemitério 
nesses dias. Cada pessoa procurará, 
sobretudo nas celebrações eucarísticas, 
nas igrejas, ou na visita individual aos 
cemitérios, dentro dos condicionalismos, 
viver e expressar a fé na ressurreição dos 
mortos e na comunhão dos santos. 

Em nota pastoral, o Sr. Arcebispo exorta os 
fiéis a reavivar algumas práticas da devoção 
cristã, feitas ao longo de todo o mês de 
Novembro, como a oração pelos defuntos 
ou as missas de sufrágio, evitando, ao 

mesmo tempo, “gastos exagerados” em 
flores e “aglomerados de familiares à volta 
das sepulturas”. 

Em relação a estes dias, entende (e bem) o 
Município de Fafe, como entidade gestora 
responsável, manter aberto e acessível o 
Cemitério Municipal, com um conjunto de 
regras e medidas de segurança, que devem 
ser respeitadas por todos.

Neste sentido, para essa visita individual 
aos cemitérios, iremos preparar um 
pequeno guia de oração individual que 
poderá ser descarregado no telemóvel de 
cada um por meio de um QRcode. Para 
quem não puder ou souber fazê-lo haverá 
um pequeno desdobrável com essa oração 
na entrada do cemitério. 

Muito se recomenda que as pessoas 
procurem respeitar todas as regras que 
vierem a ser estabelecidas. Também se 
sugere que, quem puder, visite os ente 
queridos sepultados no cemitério noutros 
dias que não o sábado ou domingo, 
deixando esses dias para as pessoas cujo 
trabalho impeça fazer nos dias da semana.

COMEÇA A CATEQUESE
Arranca a nossa Catequese deste ano atípico e 
exigente. Mais ainda do que até aqui, contamos 
com a estreita colaboração das famílias das 
crianças e adolescentes. A Família é essencial 
no percurso da descoberta e do amadurecimento 
da fé dos mais novos. Já sabemos que este 
ano teremos uma alternância nas sessões da 
catequese entre Paróquia, Família e Eucaristia. 
Tudo isto está assinalado no calendário já 
publicado no site da Paróquia e enviado por 
email. Pedimos atenção aos pais/encarregados 
de educação. 

PRIMEIRA COMUNHÃO  
E PROFISSÃO DE FÉ

Informamos que, após ouvir os pais/encarregados 
de educação, nas respetivas reuniões, e depois 
do necessário discernimento, estabelecemos que 
a Primeira Comunhão e a Profissão de Fé das 
crianças que vão este ano para o 4º e 7º ano (que 
frequentaram o 3º e o 6º ano), serão celebradas, 
na nossa Paróquia, em condições a estabelecer 
oportunamente, na proximidade da Primavera de 
2021.

LIGA PORTUGUESA  
CONTRA O CANCRO

Como tem sido habitual, a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro volta a levar a efeito o Peditório Nacional. 
Será entre 29 de Outubro e 2 de Novembro. Este 
ano, alia-se à nossa Paróquia, nesta iniciativa, o 
Leo Clube de Fafe.

PEDITÓRIO PARA OS POBRES
A Conferência Vicentina da nossa Paróquia 
volta a realizar, no dia 1 de Novembro, à porta 
do Cemitério Municipal, o habitual peditório 
destinado a apoiar os pobres.

JORNADAS NACIONAIS DE CATEQUISTAS
Decorrem entre os dias 23 e 25 de Outubro as 
Jornadas Nacionais de Catequistas de 2020. O 
evento, sob o tema “Catequese e Família” e da 
responsabilidade do Departamento de Catequese 
do Secretariado Nacional da Educação Cristã, vai 
ser levado a cabo através da plataforma Zoom.
Os interessados podem inscrever-se no formulário 
online disponível para o efeito. Duas horas antes 
de cada videoconferência, os participantes 
recebem um link com os códigos para acederem 
às sessões. Nas páginas do Facebook e do 
Youtube da Educação Cristã também será 
possível acompanhar os trabalhos das Jornadas.



PAPA FRANCISCO
15 DE OUTUBRO 2020  
É tempo de assinar um pacto educativo 
global para e com as jovens gerações, 
um pacto que comprometa as famílias,as 
comunidades, as escolas e as universidades, 
as instituições, as religiões, os governantes, 
toda a humanidade,na formação de pessoas 
maduras #GlobalCompactOnEducation

15 DE OUTUBRO 2020  
Na educação reside a semente da 
esperança: uma esperança de paz e de 
justiça; uma esperança de beleza, de 
bondade; uma esperança de harmonia 
social. #GlobalCompactOnEducation

disse...

5. POBREZA E POBREZAS
Nesta proposta de caminho eclesial, o 
nosso horizonte é muito mais amplo do que 
a carência de bens materiais. São novas 
«pobrezas» que a atual pandemia do covid 19 
agravou: a precariedade dos imigrantes e dos 
desempregados (em especial os mais jovens), 
o abandono e isolamento das pessoas idosas 
ou enfermas, a violência doméstica, o divórcio 
e as consequências na família e nas crianças, 
as situações de luto, o cuidado da natureza... 
Como podemos aproximar-nos destes 
ambientes, partilhar e acompanhar a dor 
de quem sofre, sem que a nossa ajuda seja 
humilhação, mas acolhimento e partilha 
fraterna?
É fácil, no quotidiano, encontrar familiares, 
amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, 
membros ‘desconhecidos’ da paróquia, entre 
outros, que estão feridos, em dificuldade, 
solicitando o nosso olhar compassivo, o 
nosso cuidado e colaboração para enfrentar 
os seus próprios problemas.
Quantos - não tendo necessidade de 
alimentos ou outros bens materiais - precisam 
de ser acolhidos, valorizados, escutados? 
Que estamos a fazer para dar resposta 
a estas e a todas as novas ‘pobrezas’? 
Estão presentes na reflexão e na ação das 
comunidades paroquiais? Os membros das 
nossas comunidades estão a ignorar ou a 
delegar, eventualmente num pequeno grupo, 
esta missão? 
Sentimos a necessidade de formar na «arte 
do acompanhamento» que, respeitando a 
liberdade do outro, saiba, ao mesmo tempo, 
curar, libertar e animar? (cf. Evangelii Gaudium, 
169).
Diante das misérias do mundo, das dores 
de tantos seres humanos, privados da sua 
dignidade, a «Igreja tem necessidade de um 
olhar solidário para contemplar, comover-se e 
parar diante do outro, tantas vezes quantas 
forem necessárias» (Evangelii Gaudium, 169). 
Ao sonhar uma Igreja Samaritana, que 
acolhe cordialmente e escuta cada pessoa 
com ternura, devemos reavivar a dimensão 
profética do Evangelho. Agimos, mas também 
denunciamos. Não podemos calar diante do 
que vemos. As situações de exclusão, injustiça, 

marginalização devem ser denunciadas. «Não 
podemos tornar-nos cristãos engomados, 
aqueles cristãos demasiado educados que 
falam de coisas teológicas enquanto tomam 
o chá, tranquilos» (Francisco, Vigília de 
Pentecostes com os movimentos eclesiais, 
18.05.2013).

6. OLHAR E COMPADECER-SE
Como renovar e concretizar visivelmente as 
características da caridade de Jesus? «Vamos 
ao âmago da parábola: o samaritano, ou seja, 
precisamente o desprezado, aquele em quem 
ninguém teria apostado algo e que no entanto, 
também ele, tinha os seus compromissos e 
os seus afazeres, mas quando viu o homem 
ferido, não foi além como os outros dois, que 
estavam ligados ao templo, mas ‘encheu-
se de compaixão’ (v. 33). Assim reza o 
Evangelho: ‘encheu-se de compaixão’, isto é, 
o seu coração, as suas vísceras comoveram-
se! Eis a diferença. Os outros dois ‘viram’ mas 
os seus corações permaneceram fechados, 
insensíveis. Ao contrário, o coração do 
samaritano estava sintonizado com o coração 
do próprio Deus. Com efeito, a ‘compaixão’ é 
uma característica essencial da misericórdia 
de Deus. Deus tem compaixão de nós» 
(Francisco, Audiência Geral 27.04.2016).
O caminho pastoral que aqui propomos 
pretende despertar na vida das nossas 
comunidades e em cada um dos seus 
membros uma participação mais autêntica 
na missão da Igreja, que deve imitar fielmente 
a obra do próprio Jesus. «Do ponto de vista 
da evangelização, não servem as propostas 
místicas desprovidas de um vigoroso 
compromisso social e missionário, nem os 
discursos e ações sociais e pastorais sem uma 
espiritualidade que transforme o coração.» 
(Evangelii Gaudium, 262)
Qual é então o programa que nos propomos 
viver neste ano pastoral? «O programa do 
cristão — o programa do bom Samaritano, 
o programa de Jesus — é ‘um coração que 
vê’. Este coração vê onde há necessidade de 
amor, e atua em consequência.» (Deus caritas 
est, 31)
É este o nosso propósito: contemplar o 
exemplo do bom samaritano para o concretizar 
na vida quotidiana, pois sabemos que, como 
cristãos, somos enviados pelo Senhor da 
messe para amar os nossos irmãos, porque 
acreditamos em Jesus. 
«O amor do próximo, radicado no amor 
de Deus, é um dever antes de mais para 
cada um dos fiéis, mas é-o também para a 
comunidade eclesial inteira, e isto a todos 
os seus níveis: desde a comunidade local 
passando pela Igreja particular até à Igreja 
universal na sua globalidade. A Igreja também 
enquanto comunidade deve praticar o amor.» 
(Deus caritas est, 20). A Igreja é sacramento 
do amor de Deus e cada cristão vive na 
responsabilidade do exercício da caridade, de 
ser um corpo de caridade no meio do mundo. 

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

PROGRAMA PASTORAL
2020/2021

ONDE HÁ 
AMOR 
HÁ UM 
OLHAR

Domingo
8h - Igreja Matriz*
9h30 - Igreja Nova*
10h30 - Sagrado Coração Jesus*
11h30 - Igreja Nova**
19h - Igreja Nova*

Segunda-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Terça-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Quarta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Numa das Capelas
19h - Igreja Nova*

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

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

* Requerem inscrição
** Exclusivas para a catequese

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS

*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 45, 1.4-6
Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a 
quem tomou pela mão direita, para subjugar 
diante dele as nações e fazer cair as armas 
da cintura dos reis, para abrir as portas à sua 
frente, sem que nenhuma lhe seja fechada: 
«Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, 
meu eleito, Eu te chamei pelo teu nome e te 
dei um título glorioso, quando ainda não Me 
conhecias. Eu sou o Senhor e não há outro; 
fora de Mim não há Deus. Eu te cingi, quando 
ainda não Me conhecias, para que se saiba, 
do Oriente ao Ocidente, que fora de Mim não 
há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 95 (96)

Aclamai a glória e o poder do Senhor.       
Cantai ao Senhor um cântico novo, 
cantai ao Senhor, terra inteira. 
Publicai entre as nações a sua glória, 
em todos os povos as suas maravilhas.          
O Senhor é grande e digno de louvor, 
mais temível que todos os deuses. 
Os deuses dos gentios não passam de ídolos, 
foi o Senhor quem fez os céus..          
Dai ao Senhor, ó família dos povos, 
dai ao Senhor glória e poder. 
Dai ao Senhor a glória do seu nome, 
levai-Lhe oferendas e entrai nos seus átrios.     
Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, 
trema diante d’Ele a terra inteira. 
Dizei entre as nações: «O Senhor é Rei», 
governa os povos com equidade.

LEITURA II 
Tessalonicenses 1, 1-5b
Paulo, Silvano e Timóteo à Igreja dos 
Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no 
Senhor Jesus Cristo: A graça e a paz estejam 
convosco. Damos continuamente graças a 
Deus por todos vós, ao fazermos menção 
de vós nas nossas orações. Recordamos a 
actividade da vossa fé, o esforço da vossa 
caridade e a firmeza da vossa esperança 
em Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença 
de Deus, nosso Pai. Nós sabemos, irmãos 

amados por Deus, como fostes escolhidos. O 
nosso Evangelho não vos foi pregado somente 
com palavras, mas também com obras 
poderosas, com a acção do Espírito Santo.

EVANGELHO 
Mateus 22, 15-21
Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para 
deliberar sobre a maneira de surpreender 
Jesus no que dissesse. Enviaram-Lhe 
alguns dos seus discípulos, juntamente com 
os herodianos, e disseram-Lhe: «Mestre, 
sabemos que és sincero e que ensinas, 
segundo a verdade, o caminho de Deus, 
sem te deixares influenciar por ninguém, 
pois não fazes acepção de pessoas. Diz-
nos o teu parecer: É lícito ou não pagar 
tributo a César?». Jesus, conhecendo a sua 
malícia, respondeu: «Porque Me tentais, 
hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo». 
Eles apresentaram-Lhe um denário e Jesus 
perguntou: «De quem é esta imagem e esta 
inscrição?». Eles responderam: «De César». 
Disse-Lhes Jesus: «Então, dai a César o que 
é de César e a Deus o que é de Deus».

Interpretada à luz da fé, a nossa história 
pessoal e colectiva recebe o seu verdadeiro 
significado. O ser humano contém a imagem 
e a inscrição divina: pertencemos a Deus. Só 
Deus merece o nosso cântico de acção de 
graças e a dedicação da nossa vida.

‘O esforço da vossa caridade’
Na célebre resposta deste trecho do 
Evangelho, Jesus Cristo não faz uma 
oposição entre religião e política, entre 
Deus e o dinheiro. Alguém é que usou esta 
resposta para criar uma separação destes 
âmbitos complementares da nossa condição 
humana. Somos irmãos, concidadãos da 
comunidade humana. E alguns também 
somos concidadãos da comunidade 
cristã. Uma e outra não se opõem, nem se 
substituem; estão interligadas, exigem umada 
outra um equilíbrio saudável.

Ao contrário dos fariseus, que o disseram 
por provocação, nós acreditamos que Jesus 
Cristo é sincero, é o nosso único Mestre, que 
ensina o caminho de Deus.
Hoje, a resposta do Mestre traduz-se 
deste modo: como cristãos, temos direitos 
e deveres que precisam de ser vividos 
com sinceridade, segundo os valores do 
Evangelho, tendo em vista o bem comum, a 
fraternidade universal.
Há o direito e o dever de participar na vida 
da nossa terra, da nossa freguesia, do nosso 
país, da nossa Casa Comum. A Primeira 
Carta aos Tessalonicenses diz como o podeis 
pôr em prática: com “obras poderosas, com 
a acção do Espírito Santo”, que manifestem 
“a actividade da vossa fé, o esforço da vossa 
caridade e a firmeza da vossa esperança”.
Que ‘obras poderosas’ tenho eu permitido 
que o Espírito Santo realize no mundo 
através do ‘esforço’ da minha caridade? 
Quando foi a última vez que uma minha boa 
acção transformou a vida de outra pessoa?
Este ano pastoral, sob o lema da caridade, 
agora com a mais recente Carta Encíclica 
do Papa Francisco sobre a fraternidade 
e a amizade social, dá-nos pistas para o 
‘esforço’ da nossa caridade, a partir da 
parábola do bom samaritano (cf. Lucas 10, 
25-37).
Detemo-nos no momento em que, diante 
do moribundo, o samaritano “chegou ao pé 
dele e, vendo-o, encheuse de compaixão”. 
O samaritano viu naquele homem um irmão 
e agiu em conformidade com o seu coração 
aberto à fraternidade. Para nós, cristãos, 
a indiferença nunca é uma opção. A única 
opção cristã é ver (a situação concreta da 
realidade) e agir (segundo os valores do 
Evangelho).

Coração que vê e actua
A caridade é o sinal mais eloquente da nossa 
‘imagem’ e ‘inscrição’ divina. Para nós, não 
é mera filantropia ou assistencialismo, ter 
um bom coração. É o nosso vínculo ao amor 
divino que nos impele, até exige, a realizar 
todas as obras de misericórdia. Por isso, 
podemos dizer que todos os nossos actos de 
bondade são a nossa melhor resposta diante 
da revelação do amor de Deus.
O testemunho da nossa fé, a manifestação 
ativa da nossa adesão a Jesus Cristo, 
tornase visível no ‘esforço’ da nossa 
caridade. O amor é o rosto da nossa fé e o 
sustento da nossa esperança.
O nosso programa de vida só pode ser este: 
um coração que “vê onde há necessidade de 
amor, e actua em consequência” (Bento XVI).
Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XXIX  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



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

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Aurora Ribeiro e Castro e Albertino da Silva
Olindina Duarte Martins (7º dia)
Rosa Maria Gonçalves (7º dia)

20 Outubro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Joaquim Oliveira Carvalho e Maria Emília da Conceição

19h - Igreja Nova
Ana da Conceição Pinto
João Filipe de Carvalho Sousa (7.º dia)
João Nogueira (30º dia)
Joaquim Antunes Queiroz
José Aníbal de Oliveira
Maria Isabel Peixoto e José Manuel Peixoto
Maria Manuela Gomes Alves Ribeiro (7º dia)
Joaquim de Oliveira Carvalho (20.º a. f.)
João Batista Alves da Cunha (1.º a. f.)

21 Outubro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela de Santo António da Cister/Fieis de Deus

19h - Igreja Nova
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
Olinda Carvalho da Silva (a. n.), Marido José Carvalho Bastos
Manuel da Costa e Esposa Maria Eufémia Rodrigues

22 Outubro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Albertina Guimarães Mota
Maria Augusta Rodrigues e marido
Regina Seara e família
Teresa Barroso Magalhães e marido
Maria Aurora Nogueira Leite (1.º a. f.)

23 Outubro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos

19h - Igreja Nova
Emília Sousa Gonçalves
Joaquim Gonçalves (a. n.).
Álvaro Moreira Mendes (6.º a. f.).

24 Outubro | SÁBADO
16h45 - Sagrado Coração de Jesus

18h - Igreja Matriz
Maria Fernanda da Cunha (3.º a. f.) e José Michael da Cunha

19h00 - Igreja Nova
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Elvira Marques dos Reis
Rosinda marinho

25 Outubro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Leopoldina Cunha, pais e marido
Valdemar e Alexandrina Emília Coimbra

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Luís Mário Aguiar Pinto Lopes
José Lecite Oliveira e familiares
João Manuel Sousa Alves e Maria de Fátima Alves Batista
Eduardo Lemos e familiares
Henrique fernando Ribeiro Rocha
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
João de Castro e Maria da Conceição Pereira

11h30 - Igreja Nova
Justiniano João Alves, esposa Maria e neta Sofia
António Marinho e Maria de Moura

19h00 - Igreja Nova
António Óscar Antunes Pereira Costa, sogros e cunhados
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Padre manuel fernandes
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros


