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SEMANA DOS 
SEMINÁRIOS
TERMINA ESTE DOMINGO

Nesta Semana de Oração pelos 
Seminários, recordamos de modo 

particular todos os que percorrem este 
caminho interior de discernimento 
vocacional e de reconhecimento dos 
sinais que o Senhor vai desvelando no 
universo que é cada um dos chamados. 
Rezamos, ainda, para que os nossos 
Seminários nunca deixem de ser 
‘sementeiras’ do amor de Deus e para 
que nunca faltem trabalhadores na 
grande seara que é a Igreja.

A VOZ DE DEUS

A voz de Deus é desconcertante. Os 
seus ecos levam-nos para lugares 

que não conhecemos, arrastam-nos 
para projetos que nunca ousámos 
construir, fazem-nos dar respostas que 
jamais pensámos ser capazes de dar. E, 
ainda assim, escutá-la é a maior e mais 

extraordinária sensação de liberdade.
Já a aventura de dar-lhe um sim é 
sempre um responder por confiança, 
numa dinâmica mais de quem 
procura acolher a palavra escutada, 
a fim de a viver. Com efeito, Deus 
tem para todos um projeto 
(Christus vivit, nº 288): 
pelo batismo todos somos 
chamados à santidade, no 
entanto cada um é desafiado 
a encontrá-la de muitas 
e variadas formas: daqui 
surgem todos os outros 
chamamentos.
Repare-se que a voz de Deus 
não se reserva a revelações ou 
manifestações particulares. 
Os seus sinais surgem na 
normalidade da vida de todos 
os dias, isto é, Deus serve-se de 
rostos, de pessoas e de gestos 

que nos provocam e exigem que 
respondamos de alguma forma.
A liberdade de arriscar e responder 

com um sim ao chamamento 
é a sensação de que não mais 

questionamos Deus, mas é 
Ele mesmo a fazer de nós 

a questão, o alvo do seu 
amor, como no-lo é dito 
por Sophia: «Senhor 
como estás longe e oculto 
e presente! [...] Fito em 

meu redor a solenidade 
das coisas como quem 
tenta decifrar uma escrita 
difícil. Mas és Tu que me lês 
e me conheces.»
[Bruno Pinto]

SUFRÁGIO PELOS 
SACERDOTES 
FALECIDOS

O arciprestado de Fafe 
leva a cabo no dia 

18 de Novembro 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.
Os sacerdotes e diáconos do 
arciprestado realizam neste dia a 
habitual palestra mensal. 

INTENÇÕES  
DE MISSAS

As intenções de missa marcadas 
para as 12h de domingo, passam 

automaticamente para a missa com 
catequese, às 11h30, a não ser que 
quem as pediu nos indique outra coisa.

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, nos dias 16 e 17 de 
Novembro, para se iniciar a feitura das 
coroas no dia 18. 

FESTA DE  
CRISTO REI 

A festa em honra de Cristo Rei, deste 
ano atípico, terá um programa 

exclusivamente religioso e respeitador 
das normas de segurança impostas 
pela pandemia. Assim sendo, na Capela 
da Fábrica do Ferro, iremos realizar um 
momento de oração com a Exposição 
do Santíssimo Sacramento, no sábado, 
dia 21, às 21h30. Para Domingo, dia 22, 
está marcada a Santa Missa, às 15h30. 
Nestas celebrações religiosas aplicam-
se as mesmas normas que observamos 
nos demais espaços da Paróquia que 
todos deverão cumprir. 

“JESUS CHAMOU OS QUE QUERIA  
E FORAM TER COM ELES”

Este fim de semana os 
ofertórios revertem para 
os seminários



O Papa apresentou hoje (5 de 
Novemrbo) no Vaticano uma 

reflexão sobre a fé na ressurreição, 
central para o ensinamento 
católico, apelando à superação do 
medo e tristeza existencial, “como 
se tudo acabasse com a morte”.
“Somos chamados a acreditar 
na ressurreição, não como numa 
espécie de miragem que surge 
no horizonte, mas como um 
acontecimento presente, que 
misteriosamente já nos toca 
agora”, disse, na homilia da Missa 
anual pelos cardeais e bispos 
falecidos nos últimos 12 meses.
A celebração, com participação 
limitada de assembleia, decorreu 
no altar da Cátedra da Basílica de 
São Pedro, como acontece desde 
1986, por decisão de São João 
Paulo II – antes era celebrada na 
Capela Sistina.
O Papa partiu de uma passagem 
do Evangelho em que Jesus Cristo 
se apresenta como “a Ressurreição 
e a Vida”.
“Pedimos-Lhe para dissolver esta 
tristeza negativa, que às vezes 
se apodera de nós, como se tudo 
acabasse com a morte”, declarou.
“Trata-se dum sentimento 

distante da fé, que se vem 
juntar ao medo humano de ter 
de morrer e do qual ninguém 
se pode considerar totalmente 
imune”, acrescentou.
Francisco destacou que esta 
fé na ressurreição “não ignora 
nem dissimula a desolação 
que sentimos, humanamente, 
perante a morte”.
“Solidário connosco em tudo, 
menos no pecado, [Jesus] 
também experimentou o drama 
do luto, a amargura das lágrimas 
derramadas pela morte duma 
pessoa querida. Mas isto não 
diminui a luz de verdade que 
emana da sua revelação e da qual 
foi um grande sinal a ressurreição 
de Lázaro”, assinalou.
A intervenção falou de um “salto” 
existencial, com a ressurreição, 
que permite levar o olhar para 
lá do “visível” e abrir a vida à 
dimensão da “eternidade”.
“Diante do enigma da morte, 
o crente deve converter-se 
continuamente: diariamente, 
somos chamados a ir mais além 
da imagem que, instintivamente, 
temos da morte como aniquilação 
total duma pessoa”.

Poucos dias depois da 
comemoração de todos os Fiéis 
Defuntos (2 de novembro), o Papa 
afirmou que a oração pelos que 
morreram ajuda a “compreender 
o sentido e o valor do bem que 
realizaram, da sua fortaleza, do 
serviço e amor doados de forma 
altruísta” e a “compreender o que 
significa viver aspirando, não a 
uma pátria terrena, mas a uma 
melhor, isto é, à pátria celeste”.
A celebração desta manhã 
recordou em particular a vida 
de seis cardeais e 163 bispos de 
vários países, incluindo Portugal, 
que morreram no último ano.
“A vida dum servidor do 
Evangelho desenrola-se animada 
pelo desejo de agradar ao Senhor 
em tudo: este é o critério de 
cada uma das suas opções, de 
cada passo que tem de dar. Por 
isso recordamos, com gratidão, 
o testemunho dos cardeais e 
bispos falecidos, que viveram 
na fidelidade à vontade divina; 
rezamos por eles procurando 
seguir o seu exemplo”, concluiu 
Francisco.

in ecclesia.pt

MÊS DE NOVEMBRO

NEM TUDO 
TERMINA  
COM A MORTE
PAPA NA HOMILIA DA EUCARISTIA EM 
SUFRÁGIO PELOS CARDEAIS FALECINOS DO 
ÚLTIMO ANO

NORMAS DE 
CELEBRAÇÕES 
COMUNITÁRIAS 
CATÓLICAS 
PERMANECEM 
INALTERADAS

As celebrações comunitárias 
católicas continuam a reger-se 

pelas orientações da Conferência 
Episcopal Portuguesa, não 
sendo afectadas pelas medidas 
especiais aprovadas em Conselho 
de Ministros no sábado, dia 31 de 
Outubro, para 121 municípios – 
que entram em vigor a partir de 
quarta-feira, dia 4 de Novembro.
A permissão das cerimónias 
religiosas de acordo com as 
regras da Direção Geral da Saúde 
é referida no comunicado emitido 
pelo Governo após o Conselho de 
Ministros extraordinário
As medidas especiais que 
tinham sido estabelecidas para 
os concelhos de Felgueiras, 
Lousada e Paços de Ferreira 

foram alargadas a 121 municípios 
– incluindo todo o território da 
Arquidiocese de Braga, com 
excepção dos concelhos de Terras 
de Bouro e Vieira do Minho.
As normas da Conferência 
Episcopal Portuguesa para a 
celebração do culto público 
católico são adaptáveis à situação 
de cada região, como aconteceu 
na Diocese do Porto, que emitiu 
uma nota orientadora para 
as vigararias de Felgueiras, 
Lousada e Paços de Ferreira, 
determinando o adiamento de 
celebrações comunitárias de 
crismas, comunhões e profissões 
de fé até final de Novembro.
Devido à pandemia provocada 
pelo novo coronavírus, o culto 
público católico é celebrado 
em Portugal tendo em conta as 
normas da Conferência Episcopal 
Portuguesa, definidas em 
sintonia com a Direcção-Geral da 
Saúde, que emitiu as medidas de 
prevenção e controlo em locais de 
culto e religiosos.

PAPA FRANCISCO
28 DE OUTUBRO 2020  
Tu és o meu Filho. Esta 
simples frase nos faz intuir 
algo do mistério de Jesus 
e do seu coração, sempre 
voltado para o Pai. Jesus 
ofereceu-nos a sua própria 
#oração, que é o seu 
diálogo de amor com o Pai. 
#AudiênciaGeral

31 DE OUTUBRO 2020  
Necessitamos
viver a cidade a partir de um 
olhar de
fé, que descubra que Deus 
habita nas
casas, nas ruas e nas praças. 
Esta presença deve ser 
descoberta, desvelada.
Deus não se esconde a 
quem o busca
com coração sincero. 
#WorldCitiesDay

disse...

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  
Sabedoria 6, 12-16

A Sabedoria é luminosa e o seu 
brilho é inalterável; deixa-se ver 
facilmente àqueles que a amam e 
faz-se encontrar aos que a procuram. 
Antecipa-se e dá-se a conhecer aos 
que a desejam. Quem a busca desde 
a aurora não se fatigará, porque 
há-de encontrá-la já sentada à sua 
porta. Meditar sobre ela é prudência 
consumada e quem lhe consagra as 
vigílias depressa ficará sem cuidados. 
Procura por toda a parte os que 
são dignos dela: aparece-lhes nos 
caminhos, cheia de benevolência, e 
vem ao seu encontro em todos os seus 
pensamentos.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 62 (63)

A minha alma tem sede de Vós, meu 
Deus.        

Senhor, sois o meu Deus: desde a 
aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água.           
Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida; 
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos 
louvores.           
Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei.  
Quando no leito Vos recordo, 
passo a noite a pensar em Vós. 
Porque Vos tornastes o meu refúgio, 
exulto à sombra das vossas asas.

LEITURA II 
Tessalonicenses 4, 13-18

Não queremos, irmãos, deixar-vos na 
ignorância a respeito dos defuntos, 
para não vos contristardes como 

os outros, que não têm esperança. 
Se acreditamos que Jesus morreu e 
ressuscitou, do mesmo modo, Deus 
levará com Jesus os que em Jesus 
tiverem morrido. Eis o que temos 
para vos dizer, segundo uma palavra 
do Senhor: Nós, os vivos, os que 
ficarmos para a vinda do Senhor, não 
precederemos os que tiverem morrido. 
Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao 
som da trombeta divina, o próprio 
Senhor descerá do Céu e os mortos 
em Cristo ressuscitarão primeiro. 
Em seguida, nós, os vivos, os que 
tivermos ficado, seremos arrebatados 
juntamente com eles sobre as nuvens, 
para irmos ao encontro do Senhor nos 
ares, e assim estaremos sempre com 
o Senhor. Consolai-vos uns aos outros 
com estas palavras.

EVANGELHO 
Mateus 25, 1-13

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola: «O 
reino dos Céus pode comparar-se a 
dez virgens, que, tomando as suas 
lâmpadas, foram ao encontro do 
esposo. Cinco eram insensatas e 
cinco eram prudentes. As insensatas, 
ao tomarem as suas lâmpadas, não 
levaram azeite consigo, enquanto as 
prudentes, com as lâmpadas, levaram 
azeite nas almotolias. Como o esposo 
se demorava, começaram todas a 
dormitar e adormeceram. No meio 
da noite ouviu-se um brado: ‘Aí vem 
o esposo; ide ao seu encontro’. Então, 
as virgens levantaram-se todas e 
começaram a preparar as lâmpadas. 
As insensatas disseram às prudentes: 
‘Dai-nos do vosso azeite, que as nossas 
lâmpadas estão a apagar-se’. Mas as 
prudentes responderam: ‘Talvez não 
chegue para nós e para vós. Ide antes 
comprá-lo aos vendedores’. Mas, 
enquanto foram comprá-lo, chegou 
o esposo. As que estavam preparadas 
entraram com ele para o banquete 
nupcial; e a porta fechou-se. Mais 
tarde, chegaram também as outras 
virgens e disseram: ‘Senhor, senhor, 

abre-nos a porta’. Mas ele respondeu: 
‘Em verdade vos digo: Não vos 
conheço’. Portanto, vigiai, porque não 
sabeis o dia nem a hora».

Estes dias mais sombrios do outono 
e a proximidade do final do ano 
litúrgico unem a humana finitude ao 
desejo de infinito. Em sintonia, surge 
a procura do sentido da vida. É uma 
época propícia para aprofundar a 
esperança dos ressuscitados.

“Sede de vós, meu Deus”

A recta final do ano litúrgico propõe 
a leitura do capítulo vinte e cinco do 
Evangelho segundo Mateus. Em cada 
‘episódio’, acompanhamos uma das 
três parábolas deste capítulo. Estamos 
no último dos cinco grandes discursos 
próprios deste Evangelho.

As incertezas deste tempo de 
pandemia têm gerado preocupação e 
ansiedade, tensões e angústias, mais 
ou menos evidentes. Em simultâneo, 
vivemos com expectativa a chegada de 
uma vacina ou algum medicamento 
que possa travar a propagação deste 
coronavírus. Estamos mais ou menos 
como aquelas dez virgens à espera do 
noivo.

A parábola confronta-nos com o 
sentido último da nossa vida: a 
resignação à finitude, simbolizada na 
falta de azeite das virgens insensatas; 
ou a chama de infinito, expressa pelo 
suplemento de azeite que as virgens 
prudentes tinham nas almotolias.

O azeite é a nossa confiança em 
Deus Jesus Cristo quer avivar em nós 
a confiança, não meter medo, mas 
despertar o desejo de Deus, a ânsia 
de ir ao seu encontro. O convite está 
lançado: “Aí vem o esposo: ide ao seu 
encontro”. Estou pronto para ir ao seu 

encontro? O salmo deste domingo 
sugere uma metáfora espiritual muito 
forte para nos ajudar a refletir sobre 
o nosso encontro com o esposo: “a 
minha alma tem sede de vós, meu 
Deus”. É a imagem dos noivos que se 
amam e desejam viver juntos essa 
experiência de amor.

É preciosa esta imagem da sede de 
estar juntos, o passar a noite a pensar 
no amado, o desejo de encontro, 
como a necessidade de azeite para 
alimentar o fogo do amor. É assim a 
minha relação com Deus? Tenho ‘sede’ 
de Deus?

A confiança, dita por Jesus Cristo em 
modo de prudência, permite-nos 
acolher a certeza de que Deus não 
foge nem se esconde, antes espera 
por nós sentado à porta, aparece-nos 
nos caminhos, vem ao nosso encontro 
em todos os pensamentos (evoca o 
livro da Sabedoria). Hoje, precisamos 
de ‘azeite’ que ilumine e sacie a nossa 
vida.

A tibieza e o andar à deriva sem rumo 
demonstram a falta de ‘azeite’. Ainda 
vamos a tempo! A fonte e meta da 
nossa existência é a santidade.

Estamos destinados à bem-
aventurança!

Saciar a sede

Deus tem sede de nós, tem sede que 
a nossa existência terrena se torne 
plena de felicidade. Do mesmo modo, 
a nossa vida resolve-se na medida em 
que aprofundamos a nossa sede de 
Deus.

Ao longo desta semana, com o 
salmista, posso rezar em cada manhã: 
“Senhor, és o meu Deus: desde a 
aurora te procuro.

A minha alma tem sede de ti, meu 
Deus. Por ti suspiro, como terra árida, 
sequiosa, sem água”.

O crente não é aquele que está saciado 
de Deus, o crente é aquele que tem 
uma cada vez mais intensa sede de 
Deus. O crente não ignora a morte, 
mas acolhe-a como o momento em 
que se há de ver saciadas todas as suas 
sedes, o encontro pleno com aquele 
por quem suspirou dia e noite.

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

XXXII 
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



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

9h - Igreja Nova
Joaquim Rocha, esposa e filhos

19h - Igreja Nova
Teresa de Magalhães (7º dia)
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Gomes, Júlia Ferreira e Augusto Ferreira Gomes

10 Novembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Fortunato Rocha, Felismina Rocha e família

19h - Igreja Nova
Armando Silva Martins (12º a.f.)
Lúcia Silva Peixoto e Marido
Rosa Soares (7º dia)
Idalina Novais Rodrigues (30º dia)
Manuel Magalhães (Sortes)
Maria Conceição Fernandes Sousa
António Gomes, Júlia Ferreira e Augusto Ferreira Gomes

11 Novembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Maria Ribeiro, marido e filho
Alzira Alves Rodrigues

18h - Capela de Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
Albino Teixeira Castro Guimarães (a.n.) e eposa
Albina da Costa
Vitor Daniel Rocha Lemos Marinho
Carmezinda Soares
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros.
Conceição Carvalho (a. f.), Fernando Oliveira Freitas, pais, sogros e filha

12 Novembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
Rosa Maria Gonçalves (30º dia)
Olindina Duarte Martins (30º dia)
Luis Leite Rolo

13 Novembro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
João Filipe de Carvalho Sousa (30ºano)
Maria Manuela Gomes Alves Ribeiro (30º dia)

14 Novembro | SÁBADO
16h45 - Sagrado Coração de Jesus

18h - Igreja Matriz
Manuel Pinto e Maria Cândida Fernandes Coelho
Dr. Teotónio Lopes da Silva e Castro, esposa e filho Teotónio Augusto Plácido da 

Silva e Castro 

19h00 - Igreja Nova
Bernardo de Oliveira (a.n.), esposa, filhos e genro
Orlando Gonçalves, pais e sogros
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Rodrigo Manuel Alves Oliveira, pais, sogros e cunhado
José Carlos da Silva Araújo (1.º a. f.)
Em honra de São João Paulo II

15 Novembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Manuel Soares, esposa, filhos e netos
Elvira Rodrigues Novais e pais
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Armindo Teixeira e esposa Florinda Faria
Glória da Cunha Nogueira Mendes e Manuel Pereira

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Hélder Manuel Cunha e família
José Manuel Lobo Silva e família
Acção de Graças ao Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Fátima
Maria Helena Oliveira Barros (6.º a. f.)
Amilcar Henriques Moniz e Ester da Conceição Pedrosa

11h30 - Igreja Nova

19h00 - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Maria Emília Costa Oliveira, Marido e Familiares, Marido e familiares

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/

