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Fique a conhecer o programa para a  
Solenidade do Corpo de Deus deste ano.
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INSCRIÇÕES PARA IR À 
MISSA

Esta segunda, dia 01 de Junho, abrem inscrições 
para as Eucaristias nas igrejas paroquiais do dia   
06 ao dia 12 de Junho.

Os horários e respetivos números a 
contactar para fazer a inscrição:

Segundas e terças-feiras 
10h30 - 11h30

968 109 282 | 912 832 676 | 927 481 781
14h - 15h

916 026 867 | 912 832 676
17h - 18h

 910 342 296
21h - 22h

916 935 118 | 935 965 306

Quartas-feiras
10h30 - 11h30

253 599 316 | 927 481 781 | 927 201 816

Quintas-feiras 
10h30 - 11h30

253 599 316 | 927 201 816

www.paroquiadefafe.com

FUNERAIS
A celebração dos funerais passará a ser feita 
com Missa na Igreja Matriz apenas com os 
familiares. Obviamente, a limitação da lotação e 
as restantes medidas terão de ser observadas, 
quer na Missa, quer na Capela Mortuária que 
também vê reduzida a sua lotação. Não haverá 
funerais aos domingos. 

ORAÇÃO INDIVIDUAL
Horário de abertura das Igrejas

Segunda a Sexta
9h30 - 10h | Igreja Nova 
11h-12h30 | Igreja Matriz  

14h30 - 15h30 | Igreja Nova

Sábado
9h30-10h30 | Igreja Nova 
9h30-10h30 | Igreja Matriz

https://www.paroquiadefafe.com/post/corpo-de-deus-2020


As circunstâncias da pandemia condicionam 
mas não impedem a celebração da solenidade 
do Corpo de Deus como grande festa levada a 
cabo na nossa Paróquia. Não sendo possível 
a sua realização, com o brilho e grandiosidade 
dos anos anteriores, a Confraria do Santíssimo 
Sacramento não deixou de preparar e elaborar 
o programa possível para ser vivido, de 8 a 
11 de Junho, com fé e respeitando todas as 
normas de segurança em vigor. 

Por se tratar da maior festa da nossa Paróquia 
pedimos que todos os católicos de Fafe se 
empenhem em viver estes dias, aproveitando 
da melhor maneira as iniciativas de oração 
e celebração, de formação e de cultura, 
seja presencialmente, dentro das limitações 
conhecidas, seja pelas transmissões na 
internet levadas a cabo pela Fafe TV, ao longo 
dos quatro dias.

É certo que este ano não poderemos realizar 
a grande procissão com o Santíssimo 
Sacramento pelas ruas da Paróquia, mas não 
faltará a Bênção Solene sobre a Cidade e 
cada uma das famílias da Comunidade, após 
a Missa solene. É, por isso que, mesmo não 
se realizando a procissão, queremos convidar 
todas as pessoas, no dia 11, a adornar as suas 
janelas ou varandas com as típicas colchas 
ou algum tecido que ajude a dar beleza e 
solenidade a este dia.

Por certo será um sinal exterior festivo à 
semelhança dos que foram sendo realizados 
por ocasião da Páscoa e ao longo do mês de 
Maio.
Vivamos o tempo presente com esperança e 
responsabilidade.
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Adoração ao Santíssimo 
Sacramento
21h

Transmissão:

“Silêncio que se vai rezar  
o fado”
21h

Concerto com a fadista  
Liliana Aráujo

Transmissão:
Conversa on-line 
21h

P.e Pedro Daniel

Diac. Pedro Sousa

Transmissão:

Eucaristia Solene
9h30 

Concerto pela  
“Banda de Golães”
18h

Transmissão:

Segunda-feira Quarta-feira

Terça-feira

Quinta-feira

Programa

DESAFIO
Queremos convidar todas as 
pessoas, no dia 11, a adornar as 
suas janelas ou varandas com as 
típicas colchas ou algum tecido 
que ajude a dar beleza e solenidade 
a este dia.

CONTAS  
Confraria Santíssimo Sacramento 2019

Receita 16032,99€
Despesa 15797,81€
Saldo 235,18€

Domingo
8h - Igreja Matriz
9h30 - Igreja Nova
10h30 - Sagrado Coração Jesus
12h - Igreja Nova
15h - Sagrado Coração Jesus
19h - Igreja Nova

Segunda-feira
9h - Igreja Nova
18h - Santo Ovídio
19h - Igreja Nova

Terça-feira
9h - Igreja Nova
18h - Pardelhas
19h - Igreja Nova

Quarta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Fábrica do Ferro
19h - Igreja Nova

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Cisterna
19h - Igreja Nova

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Granja
19h - Igreja Nova

Sábado
18h - Igreja Matriz
19h - Igreja Nova

*As portas abrem apenas 30m antes.

MISSAS 
COM POVO

https://www.paroquiadefafe.com/post/ira-%C3%A0-missa


LEITURA I  
Actos dos Apóstolos  2, 1-11
Quando chegou o dia de Pentecostes, os 
Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do 
Céu, um rumor semelhante a forte rajada 
de vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram então aparecer uma 
espécie de línguas de fogo, que se iam 
dividindo, e poisou uma sobre cada um 
deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo 
e começaram a falar outras línguas, conforme 
o Espírito lhes concedia que se exprimissem. 
Residiam em Jerusalém judeus piedosos, 
procedentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a 
multidão reuniu-se e ficou muito admirada, 
pois cada qual os ouvia falar na sua própria 
língua. Atónitos e maravilhados, diziam: 
«Não são todos galileus os que estão a falar? 
Então, como é que os ouve cada um de nós 
falar na sua própria língua? Partos, medos, 
elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da 
Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, 
da Frígia e da Panfília, do Egipto e das 
regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos 
de Roma, tanto judeus como prosélitos, 
cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar 
nas nossas línguas as maravilhas de Deus».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34

Enviai, Senhor, o vosso Espírito 
e renovai a face da terra.  

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 
A terra está cheia das vossas criaturas.     
Se lhes tirais o alento, morrem 
e voltam ao pó donde vieram. 
Se mandais o vosso espírito, retomam a vida 
e renovais a face da terra.     

Glória a Deus para sempre! 
Rejubile o Senhor nas suas obras. 
Grato Lhe seja o meu canto 
e eu terei alegria no Senhor.  

LEITURA II 
1 Corintios 12, 3b-7.12-13
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o 
Senhor» a não ser pela acção do Espírito 
Santo. De facto, há diversidade de dons 
espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor 
é o mesmo. Há diversas operações, mas é 
o mesmo Deus que opera tudo em todos. 
Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como 
o corpo é um só e tem muitos membros e 
todos os membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. Na verdade, todos nós 
– judeus e gregos, escravos e homens livres 
– fomos baptizados num só Espírito, para 
constituirmos um só Corpo. E a todos nos foi 
dado a beber um único Espírito.

EVANGELHO 
João 20, 19-23
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, 
estando fechadas as portas da casa onde os 
discípulos se encontravam, com medo dos 
judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio 
deles e disse-lhes: «A paz esteja convosco». 
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. 
Os discípulos ficaram cheios de alegria ao 
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: 
«A paz esteja convosco. Assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei 
o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes 
os pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles 
a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».

Chegamos ao entardecer do primeiro dia, o 
primeiro e último dia de Páscoa. Cinquenta 
dias: eis a plenitude! O Ressuscitado cumpre 
a promessa: “Recebei o Espírito Santo”. 
Ninguém lhe pode ficar indiferente!

“A paz esteja convosco”
A saudação repete-se uma e outra vez: 
“A paz esteja convosco”. É mais do que 
saudação. É um fruto do Espírito Santo. A 

paz é a serenidade interior, é o  contrário 
do medo. A paz é a marca que identifica os 
discípulos habitados pelo Espírito Santo. Se 
o medo era expresso em portas fechadas, 
a paz supõe a abertura ao mundo. Hoje, 
também nos há de tornar fortes perante tudo 
o que nos assusta e causa angústia.
O medo e as portas fechadas deram lugar 
à coragem e portas abertas para anunciar 
a Boa Nova a todas as pessoas. A efusão 
do Espírito Santo dá continuidade à missão 
do Mestre: “Assim como o Pai Me enviou, 
também Eu vos envio a vós”. Somos 
enviados!

“Recebei o Espírito Santo”
Jesus Cristo volta a soprar sobre os 
discípulos, como Deus tinha insuflado o 
alento de vida na simbologia do (primeiro) 
ato criador. É a nova criação: “Recebei o 
Espírito Santo”. Os primeiros discípulos, 
cheios do Espírito, venceram o medo, 
partiram corajosos a proclamar a alegria 
do Evangelho. Hoje, “significa encontrar a 
coragem de abraçar todas as contrariedades 
da hora atual, abandonando por um 
momento a nossa ânsia de omnipotência e 
possessão, para dar espaço à criatividade 
que só o Espírito é capaz de suscitar. 
Significa encontrar a coragem de abrir 
espaços onde todos possam sentir-
se chamados e permitir novas formas 
de hospitalidade, de fraternidade e de 
solidariedade” (Papa Francisco).

A janela da criatividade
A última janela pascal é a da criatividade. 
Não em perspectiva cronológica, mas a 
plena, a que confere todo o sentido à nossa 
vida. Talvez, por isso, possamos dizer que 
este dia é uma dupla celebração: encerra o 
tempo pascal e inaugura o tempo espiritual.
A ressurreição de Jesus Cristo inaugura um 
novo dinamismo: passamos a viver o tempo 
do Espírito Santo, que nos acompanha até 
ao final dos tempos. Por outras palavras, o 
dom do Espírito Santo aponta para a nossa 
vida, a nossa actividade como discípulos 
missionários de Jesus Cristo.
O Espírito Santo, à luz da vida de Jesus 
Cristo, ajuda-nos a ser criativos diante de 
todos os nossos acontecimentos, tanto os 
positivos, como os negativos, as alegrias e as 
esperanças, também as tristezas e angústias. 
A criatividade faz de nós homens e mulheres 
ressuscitados! Paolo Giordano, no ensaio 
Frente ao contágio, lembra a importância de 
ser criativos neste ‘tempo de anomalia’. Há 
um aspeto em que os vírus são “mais hábeis 
do que nós: sabem mudar rapidamente, 
adaptar-se. Convém-nos aprender com eles” 
Como naquele primeiro tempo, também 
hoje nada fica igual. Os discípulos iniciaram 
um novo itinerário, puseram em marcha um 
caminho de Páscoa, que chegou até nós. 
Vamos despertar a criatividade, aprender a 
viver este tempo com esperança. Sem medo! 
Continuo a sentir esta força renovadora, 
agora que termina a Páscoa?

Reflexão: Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

DOMINGO DE 
PENTECOSTES  
 ANO A

Quarta-feira

Quinta-feira



E U C A R I S T I A S
01 Junho | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Delfina Ilda Duarte da Fonseca (4.º a. f.)

18h - Capela Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, pais e sogros.
Carmezinda Soares
Manuel Pereira (30º dia)
Palmira Cunha Mendes
Emília da Conceição Gonçalves de Campos (a. n.), pais e familiares 
falecidos

02 Junho | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

Elvira Rodrigues Novais e pais

18h - Capela Pardelhas

19h - Igreja Nova
Alzira da Conceição Rodrigues (7.º dia)
Albina Fonseca (7.º dia)
António de Freitas (7.º dia)
Carmezinda Soares
Eduarda Salomé e Ana Ribeiro
Zulmira Augusta de Matos de Abreu e Silva e João Gonçalves de 
Oliveira
Manuel de Araújo Alves

03 Junho | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

Cândido Santos Miguéis
Alzira Alves Rodrigues
Pais e Sogros de Maria do Rosário

18h - Capela Fábrica do Ferro

19h - Igreja Nova
Álvaro da Costa (Dinâmica) e esposa.
Carmezinda Soares
José Fernando Sousa Pinto da Fonseca
José Joaquim de Oliveira e Felismina Gonçalves de Castro
José Carlos Ferreira, esposa e filha
Isaura da Silva, António de Magalhães, Aventino da Costa, Beatriz da 
Silva, Alcina da Costa Silva e marido
Cândido Sousa Miguéis

04 Junho | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

18h - Capela Cisterna

19h - Igreja Nova
Carmezinda Soares
Armando de Oliveira e filho Albano
Domingos Gonçalves Torrinheiras

05 Junho | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela Granja

19h - Igreja Nova
Carmezinda Soares
Ester Conceição Pedrosa e Amílcar Henriques Moniz
Eduardo José Lopes Vieira
Maria Augusta Rodrigues
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração
Elvira Rodrigues Novais e pais

06 Junho | SÁBADO
18h - Igreja Matriz

Teresa Cibrão de Magalhães Brandão e marido
19h - Igreja Nova

Carmezinda Soares
António Rodrigues
Paulina Augusta Faria de Matos, filhos, neto, pais e irmãos

07 Junho | DOMINGO
8h - Igreja Matriz

Pelo Povo
9h30 - Igreja Nova

Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Deolinda Gonçalves
10h30 - Sagrado Coração de Jesus
12h00 - Igreja Nova

António Marinho e Maria de Moura
15h00 - Sagrado Coração de Jesus
19h00 - Igreja Nova

Carmezinda Soares
Júlio de Andrade Pereira
Maria Gracinda de Magalhães e Emília da Costa
Agostinho Castro

Relembramos que o facto de ter intenção marcada não garante lugar na assembleia.  
O processo referente à inscrição está explicado neste boletim.

Continuaremos a transmitir Eucaristia Dominical com a ajuda da FafeTv.

Cartório Paroquial
Os párocos continuam disponíveis. 

Usem os contactos telefónicos e de e-mail para tratar de 
assuntos necessários e urgentes ou para agendar a melhor 

forma de os resolver com os párocos.

paroquiadefafe@gmail.com
92 720 18 16
92 748 17 81


