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MÊS DE MAIO 
MÊS DE MARIA
Já iniciamos o mês de Maio que nos convida 
a voltar os olhos para a Mãe de Deus. Este 
ano, por todas as circunstâncias, será vivido 
de forma diferente. No site da paróquia 
encontram um guião que ajuda a viver estes 
31 dias que dedicamos à Mãe do Céu.

TERÇO COMUNITÁRIO
Rezar o terço todos os dias foi um pedido de 
Nossa Senhora, em 1917, aos três pastorinhos. 
Esse pedido continua válido. Cada família 
deve rezar o terço diariamente com a ajuda 
dos subsídios já disponibilizados.
Para nos sentirmos unidos comunitariamente, 
nestes tempos de pandemia, propomos uma 
oração mais “comunitária”, todas as terças-
feiras às 21h, no facebook ou Youtube da 
paróquia, com a ajuda de algumas famílias.

ESTADO DE CALAMIDADE
O nosso país passa este domingo, dia 3, do 
Estado de Emergência ao Estado de Calamidade. 
Algumas medidas vão sofrer alterações, mas 
a medida da nossa responsabilidade deve 
manter-se ou até mesmo aumentar. Fazendo 
eco dos apelos das autoridades de saúde, 
apelamos a que continuemos a acolher as suas 
indicações. Sublinhamos o uso de máscara 
como algo que deve fazer parte do nosso 
dia a dia. Com o seu bom uso estamos mais 
protegidos, mais protetores dos outros e mais 
perto da superação desta pandemia.
Foi anunciado, no calendário de 
desconfinamento, o último fim de semana de 
Maio, para a possibilidade de abertura das 
nossa igrejas. Ainda não sabemos como será 
feita essa abertura que todos desejamos, 
mas para que isso possa acontecer temos 
de continuar a ser cidadãos e cristãos 
responsáveis! Até lá, continuamos unidos, não 
deixamos de ser Igreja Viva, que vive de Cristo 
Ressuscitado.

DIA DA  
MÃE

3 DE MAIO

Fomos ao encontro de três mães, 
neste dia tão especial, e pedimos 

que cada uma deixasse o seu 
testemunho. 
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DIA DA MÃE
Testemunhos
Convidamos três Mães, em 
diferentes momentos da vida, 
para nos testemunharem o “Ser 
Mãe”.
A Ana Soares, em momento de 
gestação, a Kátia Galvão, mãe 
de três filhos e a Maria Nise 
Sousa, mãe e avó.

GERAR UM NOVO 
SER E SER MÃE
Ana Soares

Descobrir que estava grávida foi sentir 
uma felicidade indescritível, tanto para 
mim como para o meu marido. Foi sentir 
que o nosso amor, a nossa união, estava 

a dar frutos e a fazer crescer a nossa família. 
Desde esse momento que começamos a 
idealizar toda a gravidez, se será menino ou 
menina, imaginar como serão as ecografias, 
as suas feições, querer dar esta boa nova 
a toda a família e amigos e, acima de tudo, 
torcer para que tudo corra bem, que seja um 
bebé perfeito e com saúde. 

Se por um lado transbordamos de felicidade, 
por outro começamos também a sentir 
um misto de emoções, entre elas, medo, 
nervosismo e ansiedade, sentimentos 
normais desta nova fase: “Será que serei 
boa mãe e bom pai?”; “Estarei à altura desse 
novo desafio?”; “Será que o meu corpo está 
preparado para todas as mudanças normais 
e necessárias para que toda a gestação 
corra bem?”; “E quando nascer, vamos saber 
prestar todos os cuidados necessários a um 
Ser tão pequenino e que depende 100% de 
nós”? 

Confesso que dei por mim a pensar que 
na escola aprendemos diversas disciplinas 
importantes para a nossa vida profissional, 
mas não nos ensinam a ser mãe ou pai. Esses 
ensinamentos e valores são essencialmente 
transmitidos pela nossa família e agora 
percebemos as preocupações dos 
nossos pais. Em relação a estas dúvidas, 
a família e amigos à nossa volta contam-
nos a sua experiência, dão os seus 
conselhos e tranquilizam-nos dizendo 
“não te preocupes, é instintivo, quando 
ele nascer tu vais saber o que fazer”.  

Esta partilha de saberes conduziram-
me a uma conclusão: todas as 
gravidezes são diferentes. 

A minha e a de muitas mulheres 
que estão grávidas neste momento 
está também a ser pautada por 
esta crise pandémica. Este novo 
vírus, ainda pouco conhecido 
mas com uma elevada taxa de 
transmissão, leva-nos a muitas 
incertezas, inseguranças e 
receios do momento que 
estamos a viver. Nesta reta final 
da minha gravidez que já leva oito 
meses, confesso que se por um 
lado não vejo a hora de conhecer o 
meu filho, de o ter nos meus braços 
e de sentir os verdadeiros desafios 
da maternidade, por outro lado tenho 
receio de ser “apanhada” pelo vírus e de 
o transmitir ao meu bebé. A Organização 
Mundial de Saúde tem-nos tranquilizado 
quanto à baixa transmissão materno-fetal 
deste vírus e o nosso Sistema Nacional de 
Saúde está em constante adaptação pelas 
descobertas diárias que são feitas em todo 
o mundo. Felizmente consegui fazer todos 
os exames necessários e todas as consultas 
(ou teleconsultas). Mas também sei que nem 
todas as grávidas tiveram esta oportunidade, 
gerando assim mais ansiedade.   

Porém, da troca de experiência com outras 
grávidas e, essencialmente, do contacto que 

tenho com diversos profissionais de saúde, o 
sentimento “Medo” que marcou o meu mês 
de Março e início de Abril deu lugar agora 
ao sentimento “Calma” pois é percetível que 
os vários profissionais de saúde atualmente 
têm mais conhecimento, estão mais 
equipados a nível de materiais de proteção, 
têm adotado novas medidas de segurança 
que nos ajudam a tranquilizar para que “a 
nossa hora” seja o mais humana possível, 
com a máxima segurança para nós, para o 
nosso bebé e também para eles. E se em 
algum momento estou mais ansiosa, o meu 
filho faz questão de se manifestar dentro da 
minha barriga, através dos seus movimentos 
carinhosos, e transmitir-me que a nossa 
ligação é essencialmente pautada por 
segurança e alegria e assim disfrutar desta 
nova etapa da minha vida: Ser MÃE.  

É esta felicidade de ser Mãe que me faz 
acreditar que vai ficar tudo bem, para 
mim, para ele e para todos nós. E, como 
disse o Papa Francisco na sua homilia do 
dia 03/04/2020, “Gostaria de agradecer 
às jovens mães que enfrentam os medos 
compreensíveis. E obrigado também a quem 
as ampara com afeto, com competência. As 
crianças que nascem em tempos de 

# c o r o n a v í r u s 
são um sinal 
de grande 
esperança.”

SER MÃE, MAIS 
DO QUE UMA 
GRAÇA, UMA 
MISSÃO…
Kátia Galvão

Nunca a minha missão de mãe foi vivida 
tão intensamente como neste momento 
de pandemia mundial que todos nós 
atravessamos.

Sempre fui uma mãe muito presente na vida 
dos meus três filhos e agora mais do que 
nunca.

O medo, a preocupação, a incerteza fizeram-
me estremecer, não por mim, mas por eles…

O amor, esse permanece mais forte do que 
nunca, mesmo que a paciência tenha dias 
menos bons e que continue a ser “chata”, na 
voz do meu filho mais novo!

Acima de tudo, procuro, sempre com o 
apoio incondicional do meu marido, viver 
a maternidade como uma caminhada, que 
não se faz sozinha, mas em família, dando o 
melhor de mim com um único objetivo, fazer 
os meus filhos FELIZES.

FELIZES, mas conscientes das dificuldades, 
da importância da entreajuda, da 
solidariedade, do respeito pelo próximo e 
pela natureza, com a certeza de que Deus 
estará sempre no nosso caminho.

MÃE - PALAVRA 
PEQUENA COM 
SIGNIFICADO 
INFINITO
Maria Nise 
Sousa

Quando fui 
MÃE pela 
p r i m e i r a 
vez, foi algo divino sem explicação, 
um sentimento lindo, eterno 
que me fez virar uma protetora 
incondicional. A maternidade trouxe-

me inúmeras aprendizagens, uma 
delas a importância da MÃE na vida de 

seu filho, o carinho e o cuidado como algo 
extremamente valioso. Ao ser MÃE, o amor 
transmitido desde o nascimento do filho, 
muda completamente a sua vida. Agradeço a 
DEUS todos os dias por permitir que eu fosse 
MÃE e amiga de dois filhos maravilhosos. 
Fui uma MÃE feliz em acompanhar o 
seu crescimento na aprendizagem e na 
educação, tendo também sido muito bem 
apoiada, e para depois os ver bater as asas 
e voarem sozinhos. Sendo eu MÃE duas 
vezes pois já sou Avó, sinto-me uma MÃE 
privilegiada. Agradeço à MÃE DE DEUS por, 
no dia do meu casamento lhe ter pedido a 
sua proteção e ter sido acolhida.

FELIZ DIA DA MÃE



LEITURA I  
Actos dos Apóstolos  2, 14a.36-41
No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com 
os onze Apóstolos, ergueu a voz e falou ao 
povo: «Saiba com absoluta certeza toda a 
casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias 
esse Jesus que vós crucificastes». Ouvindo 
isto, sentiram todos o coração trespassado e 
perguntaram a Pedro e aos outros Apóstolos: 
«Que havemos de fazer, irmãos?». Pedro 
respondeu-lhes: «Convertei-vos e peça 
cada um de vós o Baptismo em nome de 
Jesus Cristo, para vos serem perdoados os 
pecados. Recebereis então o dom do Espírito 
Santo, porque a promessa desse dom é para 
vós, para os vossos filhos e para quantos, 
de longe, ouvirem o apelo do Senhor nosso 
Deus». E com muitas outras palavras os 
persuadia e exortava, dizendo: «Salvai-vos 
desta geração perversa». Os que aceitaram 
as palavras de Pedro receberam o Baptismo 
e naquele dia juntaram-se aos discípulos 
cerca de três mil pessoas.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6

O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

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 
1 Pedro 2, 20b-25
Caríssimos: Se vós, fazendo o bem, suportais 
o sofrimento com paciência, isto é uma graça 
aos olhos de Deus. Para isto é que fostes 
chamados, porque Cristo sofreu também por 
vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais 
os seus passos. Ele não cometeu pecado 
algum e na sua boca não se encontrou 
mentira. Insultado, não pagava com injúrias; 
maltratado, não respondia com ameaças; 
mas entregava-Se Àquele que julga com 
justiça. Ele suportou os nossos pecados no 
seu Corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de 
que, mortos para o pecado, vivamos para a 
justiça: pelas suas chagas fomos curados. 
Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas 
agora voltastes para o pastor e guarda das 
vossas almas.

EVANGELHO 
Jo 10, 1-10
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, 
em verdade vos digo: Aquele que não entra 
no aprisco das ovelhas pela porta, mas 
entra por outro lado, é ladrão e salteador. 
Mas aquele que entra pela porta é o pastor 
das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e 
as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama 
cada uma delas pelo seu nome e leva-as 
para fora. Depois de ter feito sair todas as 
que lhe pertencem, caminha à sua frente e 
as ovelhas seguem-no, porque conhecem a 
sua voz. Se for um estranho, não o seguem, 
mas fogem dele, porque não conhecem a voz 
dos estranhos». Jesus apresentou-lhes esta 
comparação, mas eles não compreenderam 
o que queria dizer. Jesus continuou: «Em 
verdade, em verdade vos digo: Eu sou a 
porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes 
de Mim são ladrões e salteadores, mas as 
ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. 
Quem entrar por Mim será salvo: é como a 
ovelha que entra e sai do aprisco e encontra 
pastagem. O ladrão não vem senão para 
roubar, matar e destruir. Eu vim para que as 
minhas ovelhas tenham vida e a tenham em 
abundância».

A Páscoa é a vitória da vida, a vida nova 
do Ressuscitado, vida abundante que nos 
enche de paz e de alegria. Jesus Cristo vem 
para dar a vida e para nos dar a vida. A frase 
merece ser repetida como refrão: “Eu vim 
para que as minhas ovelhas tenham vida e a 
tenham em abundância”.

“As minhas ovelhas”
O pastoreio não é tarefa fácil. Ser um 
bom pastor é ainda mais exigente. Imagina 
um pastor sozinho com um rebanho de 
ovelhas. Além de estar em desvantagem, a 
tarefa, em si mesma, está exposta a múltiplas 
situações. Quantos perigos tem de enfrentar? 
Quantas tempestades e trovões podem surgir 
ao longo do caminho? Quantos lobos podem 
circundar o rebanho? Quantas ribanceiras?
Certamente, uma ovelha sozinha facilmente 
se perde, fica desnorteada, cai, ou é atacada. 
Por isso, tem sempre importância a presença 
do pastor. Quando é bom, não se mostra 
como dono das ovelhas, mas o seu fiel 
companheiro. O pastor sabe o caminho. 
As ovelhas confiam nas suas indicações. 
O pastor não só acompanha, como está 
profundamente conectado com o rebanho. 
Às vezes, vai à frente; outras, no meio; até 
atrás, conforme o que é melhor, em cada 
momento. Tudo se pode resumir na bela 
expressão repetida pelo Papa Francisco: o 
pastor possui o ‘cheiro a ovelhas’.
Diante dos perigos, uma forte trovoada ou 
o ataque de um lobo, melhor do que fugir, 
pode ser mais seguro e eficaz para a ovelha 
permanecer junto do pastor. É assim o bom 
pastor: garante o bem estar e a segurança 
de cada uma das ovelhas; a sua voz é já uma 
acalmia para a ovelha, deixa tranquilo e pleno 
o seu coração. “Ainda que tenha de andar 
por vales tenebrosos, não temerei nenhum 
mal, porque Vós estais comigo”.
O bom pastor está próximo de cada uma, 
conhece-as pelo nome, a todas dedica a 
sua vida. O bom pastor dá a vida pelas 
suas ovelhas. Em sintonia, percebemos a 
generosidade do Bom Pastor: “Eu vim para 
que as minhas ovelhas tenham vida e a 
tenham em abundância”.

Reflexão: Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO
IV DOMINGO DA  
PÁSCOA
BOM PASTOR | ANO A



E U C A R I S T I A S

04 Maio | SEGUNDA-FEIRA
Albertina Guimarães Mota
Bernardo de Oliveira (15º a.f.), esposa, filhos e genro
Custódia de Oliveira
Deolinda Gonçalves
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Isaura da Silva, António de Magalhães, Alcina da Costa Silva e marido, 
Hermínia da Silva e marido
António Marinho e Maria de Moura
Raúl Abreu Oliveira (8º a.f.)
Amélia da Conceição Rego (30º dia)
Armando de Oliveira e filho Albano
Domingos Gonçalves Torrinheiras
Maria Helena Gonçalves

05 Maio | TERÇA-FEIRA
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emília Manuela Fernandes Correia

06 Maio | QUARTA-FEIRA
Manuel Gonçalves Macedo, esposa Angelina Nogueira Leite e filhos
Alzira Alves Rodrigues
Custódio Costa Fernandes (1.º a. f.)

07 Maio | QUINTA-FEIRA 
Carminda Mendes Noval (7º dia)
Agostinho Castro
Maria Gracinda de Magalhães e Emília da Costa

08 Maio | SEXTA-FEIRA
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Augusto Alves da Costa (a.n.)
Abel Augusto da Silva Castro

09 Maio | SÁBADO
Lucinda Pereira
Ana da Conceição Pinto

10 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 11 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

