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Com a bonita idade de 70 anos 
de publicação ininterrupta o 
Igreja Nova passa a ter, a partir 

de 2021, uma assinatura digital, que 
se acrescenta à já possível assinatura 
para receber semanalmente o 
Boletim Paroquial em papel que 
os distribuidores entregam. Esta 
opção reforça a nossa aposta neste 
indispensável instrumento para 
a pastoral e para a evangelização, 
potenciando também os meios digitais 
que a Paróquia detém e utiliza. 
No conjunto das iniciativas previstas 
para assinalar a efeméride dos 70 
anos, desde o princípio, quisemos 
colocar esta possibilidade de avançar 
para a assinatura digital, que passará 
a acontecer já a partir da próxima 
semana com a chegada do ano novo. 
Pretende-se com isto alargar o número 
de assinantes deste meio importante 
de comunicação paroquial, atraindo 
especialmente a faixa etária dos mais 
novos (concretamente famílias mais 
jovens e com crianças na catequese). 
Para tal, vamos criar uma assinatura no 
site da paróquia onde os interessados 
nesta modalidade farão uma inscrição 
que lhes dará acesso ao ficheiro em 
pdf do Boletim, pronto a descarregar, 
tal como já fazemos desde o primeiro 
confinamento, e que agora deixará de 
ser de acesso livre. 
Como todos sabem, o Boletim tem 
uma contribuição que, desde há 
muitos anos, estava fixada em 6€. 
Decidimos agora com clareza informar 
que, a partir de 2021, a contribuição da 
assinatura anual em papel será 10€ e 
deve ser entregue ao distribuidor do 
próprio jornal, que está mandatado 
para esse recebimento. Por sua vez, 
para a assinatura digital pedimos a 
contribuição de 5€ por ano.

COMO ASSINAR?
1. Faça login no site da Paróquia de Fafe.
2. Envie um email para paroquiadefafe@

gmail.com  indicando o email o nome 
de prefil usado no passo anterior.

3. Na resposta informaremos os 
métodos de pagamento.

4. Mediante envio do comprovativo da 
contribuição, receberá a confirmação 
da assinatura

FAMILY TALENTS
Vamos partilhar com toda a 

paróquia no próximo dia 29, às 
21h, no facebook da paróquia, os 
vídeos que recebemos de algumas 
famílias com os seus talentos. Já no 
dia 30, ainda neste âmbito faremos 
uma ligação em direto com o Padre 
Pedro Daniel, que nos fará uma “visita 
guiada” ao peculiar presépio da Praça 
de São Pedro. Podemos acompanhar e 
interagir nesta conversa on-line.

SUSPENSÃO DA 
CATEQUESE 
PRESENCIAL
Tendo ainda presente o estado 

de emergência, estendemos 
a suspensão da catequese no seu 
modelo presencial até ao fim do mês 
de janeiro. Em coordenação estamos 
constantemente a reavaliar, por isso, 
pedimos a vossa atenção à nossa 
informação.

ENTREGA DO CREDO
No dia 3 de Janeiro, na Eucaristia das 

11h30, os meninos e meninas do 6º 
ano receberão o Credo.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS

DIA 01
8H - Igreja Matriz 

9H30 - Igreja Nova
10H30 - Sagrado Coração de Jesus

11H30 - Igreja Nova

DIA 02
Missas vespertinas da Epifania

9H - Igreja Nova
10H15 - Sagrado Coração de Jesus*

DIA 03
8H - Igreja Matriz 

9H30 - Igreja Nova
10H30 - Sagrado Coração de Jesus

11H30 - Igreja Nova*

*Missas para a catequese
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MENSAGEM NATAL

RECUPERAR A 
AMABILIDADE

DOM JORGE ORTIGA

SANTA MARIA 
MÃE DE DEUS
01 Janeiro

VOZ POÉTICA
NATIVIDADE

Nem medo nem recusa perturbaram 
A graça que em Ti cumpre a sua obra: 
Ofereceste a Deus aquele silêncio, 
Onde habita a Palavra.

Em Ti desponta a aurora da justiça, 
O mistério do reino que há-de vir; 
A sombra do Espírito que desce 
Teu coração preserva.

Por Ti, Maria, Mãe imaculada, 
Ao Céu se eleve o nosso humilde 
canto: 
Louvor e glória a Deustrês vezes 
santo, 
Por toda a eternidade.

[da Liturgia das Horas]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE PROMOVE A PAZ

Menino Jesus nascido no Presépio 
é o Salvador de todo o mundo. Este 
anúncio missionário pode ser feito 
de viva voz e igualmente por vias 
digitais. 

APP da

Caridade
SAGRADA  
FAMÍLIA
27 Janeiro

VOZ POÉTICA
CONSTRUIR COMUNHÃO!

Cresceu especial o Menino, 
Filho eterno de Deus. 
Nascido da Virgem Maria, 
Tem particular apetência 
E demais inteligência 
Para responder aos doutores 
Com respostas bem maiores, 
Feitas do tamanho do amor.

Foi no Templo em Jerusalém 
Que começou a ir mais além; 
Deixou pai e mãe 
E com todo o coração 
Explicou a sua missão: 
Estar e ser no mundo, 
Propor o sentido profundo 
De uma vida feita de amor.

À Sagrada Família 
De Jesus, Maria e José 
Pedimos a graça da fé 
Para viver com alegria. 
Sejamos rosto de amor 
Construtores de comunhão 
Viveremos em união 
À imagem de Deus Pai e Senhor.

[Pe. José António Carneiro]

FAMÍLIA SAMARITANA:  
QUE SE COMPROMTE!

Os membros da família farão um 
compromisso conjunto para serem, 
cada vez mais e melhor, uma Igreja 
Doméstica, à imagem da Sagrada 
Família de Nazaré, construindo um 
lar que aconchegante e de respeito 
entre todos. 

E ste Natal passará à história como 
um Natal diferente. Sentimos 
tristeza por não fazer o que 

sempre fizemos.(...) Com tantos 
condicionalismos, devemos encontrar 
alguma coisa que mostre que o Natal 
não perdeu a sua beleza. Menos coisas 
exteriores, mas algo de novo a nascer 
para ficar.

Com esta intenção, recupero um 
pensamento da encíclica Fratelli tutti. 
O Papa afirmou que para construirmos 
uma fraternidade universal, através de 
uma amizade comprometida, teremos 
d e recuperar a amabilidade. 

(...) O Santo Padre 
defende o que deve 

caracterizar o 
relacionamento: 

não tolerar 
atitudes ásperas, 

rudes, duras mas 
t a m b é m , 
de um 
m o d o 
positivo, 
c u i d a r 

dos comportamentos 
benignos, suaves, 
capazes de confortar 
e apoiar em todos os 
momentos.

Quando nos 
preocupamos com 
a amabilidade para 

com os outros, somos capazes de os 
ajudar para que a sua vida se torne 
mais serena, sempre mas sobretudo 
quando se encontram envolvidos por 
problemas, angústias, interrogações. 
(...) Ao mesmo tempo, reconhecer que 
a amizade, toda ela mas sobretudo a 
familiar, “exige palavras de incentivo, 
que reconfortam, consolam, 
fortalecem, estimulam, angustiam, 
irritam, desprezam”. Pensando um 
pouco, não teremos de rever a nossa 
linguagem, o que é que comunicamos 
com as nossas palavras? Alegria? 
Tranquilidade? Serenidade? Tristeza? 
Sofrimento? Inquietações? Noites sem 
dormir? Feridas que marcarão para 
sempre a vida? Pensamos sempre 
no que dizemos e no modo como o 
fazemos?

Para que a amabilidade aconteça e 
resplandeça no quotidiano das nossas 
vidas, necessitamos de encontrar 
tempo e energias para nos demorarmos 
com os outros e tratar serenamente 
com eles. (...) O Papa reconhece que, de 
vez em quando, “verifica-se o milagre 
de uma pessoa amável, que deixa de 
lado as suas preocupações e urgências 

para prestar atenção, oferecer um 
sorriso, dizer uma palavra de estímulo, 
possibilitar um espaço de escuta no 
meio de tanta indiferença.”

A coragem de recuperar a amabilidade 
é tarefa para todas as relações sociais, 
a exigir uma verdadeira mudança do 
estilo de vida, mas encontra espaço de 
um modo especial na família. É aqui, 
em primeiro lugar, que teremos de ser 
amáveis, com tudo o que isto significa, 
uns para com os outros. (...) Como 
atitudes concretas, o Santo Padre volta a 
lembrar a trilogia de palavras a usar nos 
contextos diferentes da vida mas com 
uma incidência especial no ambiente 
familiar. “Com licença”, “Desculpe”, 
“Obrigada”. Usando-as oportunamente 
daremos uma qualidade diferente aos 
nossos relacionamentos.

A nós que queremos caminhar juntos, 
aponto um lugar onde esta doutrina 
deve ser particularmente vivida. Somos 
família e a família deve ser trabalhada 
todos os dias. (...) Somos família de 
sangue mas também na Igreja que nos 
ensina e mostra que o baptismo nos 
uniu numa comunhão que deveremos 
experimentar sempre mais. (...)  
Renovemos, também, neste natal, a 
certeza de estarmos interligados na fé, 
no amor e na esperança.

É nesta certeza que quero abraçar cada 
um, com muito afecto e carinho. Os sós, 
os idosos, os doentes. (...) Os médicos, 
enfermeiros, operacionais da saúde, 
bombeiros, voluntários. Olho, com 

muito reconhecimento, para todas as 
IPSS, (...).

Uno-me, particularmente, a todos 
quantos se comprometem, abnegada 
e sacrificadamente, para que as nossas 
paróquias cresçam quotidianamente 
na lógica do amor e do testemunho 
do bom Samaritano. Aos sacerdotes 
e consagrados não receio em afirmar 
que quero bem a todos e a cada um. 
Aos seminaristas e a quem procura o 
sentido para a vida lembro que nada 
há melhor do que o Amor de Deus. A 
todos os empenhados nas paróquias, 
em qualquer área e sector, recordo 
que o caminho a percorrer é longo 
mas recompensador. Aos políticos, em 
qualquer serviço institucional, ofereço 
a vontade de caminharmos juntos para 
uma fraternidade onde os direitos são 
para todos. 

Abraço, particularmente, os pobres,  os 
reclusos, os sem abrigo (...). Estou com 
aqueles que não se puderam juntar 
aos seus para passar as festas juntos e 
asseguro-lhes que amanhã voltarão os 
encontros familiares. 

A todos, sem excluir ninguém, (...)
digo: pertenceis à minha família. Vivo 
para vós. Aceitai a certeza do meu 
amor. Que o Deus Menino nos liberte 
da pandemia e conceda o dom de dias 
tranquilos e sem medos.

https://www.diocese-braga.pt/noticia/1/26960


LEITURA I  
Ben-Sirá 3, 3-7.14-17a

Deus quis honrar os pais nos filhos e 
firmou sobre eles a autoridade da mãe. 
Quem honra seu pai obtém o perdão 
dos pecados e acumula um tesouro 
quem honra sua mãe. Quem honra o 
pai encontrará alegria nos seus filhos 
e será atendido na sua oração. Quem 
honra seu pai terá longa vida, e quem 
lhe obedece será o conforto de sua mãe. 
Filho, ampara a velhice do teu pai e não 
o desgostes durante a sua vida. Se a sua 
mente enfraquece, sê indulgente para 
com ele e não o desprezes, tu que estás 
no vigor da vida, porque a tua caridade 
para com teu pai nunca será esquecida 
e converter-se-á em desconto dos teus 
pecados.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 127 (128)

Felizes os que esperam no Senhor e 
seguem os seus caminhos.         

Feliz de ti, que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 
serás feliz e tudo te correrá bem.            
Tua esposa será como videira fecunda, 
no íntimo do teu lar; 
teus filhos serão como ramos de oliveira, 
ao redor da tua mesa.            
Assim será abençoado o homem que 
teme o Senhor. 
De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém, 
todos os dias da tua vida.     

LEITURA II 
Colossenses 3, 12-21

Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e 
predilectos, revesti-vos de sentimentos 
de misericórdia, de bondade, 
humildade, mansidão e paciência. 
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-
vos mutuamente, se algum tiver razão 
de queixa contra outro. Tal como o 

Senhor vos perdoou, assim deveis fazer 
vós também. Acima de tudo, revesti-
vos da caridade, que é o vínculo da 
perfeição. Reine em vossos corações a 
paz de Cristo, à qual fostes chamados 
para formar um só corpo. E vivei em 
acção de graças. Habite em vós com 
abundância a palavra de Cristo, para 
vos instruirdes e aconselhardes uns aos 
outros com toda a sabedoria; e com 
salmos, hinos e cânticos inspirados, 
cantai de todo o coração a Deus a 
vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, 
por palavras ou por obras, seja tudo 
em nome do Senhor Jesus, dando 
graças, por Ele, a Deus Pai. Esposas, 
sede submissas aos vossos maridos, 
como convém no Senhor. Maridos, 
amai as vossas esposas e não as trateis 
com aspereza. Filhos, obedecei em 
tudo a vossos pais, porque isto agrada 
ao Senhor. Pais, não exaspereis os 
vossos filhos, para que não caiam em 
desânimo.

EVANGELHO 
Lucas 2, 22-40

Ao chegarem os dias da purificação, 
segundo a Lei de Moisés, Maria e José 
levaram Jesus a Jerusalém, para O 
apresentarem ao Senhor, como está 
escrito na Lei do Senhor: «Todo o filho 
primogénito varão será consagrado 
ao Senhor», e para oferecerem em 
sacrifício um par de rolas ou duas 
pombinhas, como se diz na Lei do 
Senhor. Vivia em Jerusalém um 
homem chamado Simeão, homem 
justo e piedoso, que esperava a 
consolação de Israel; e o Espírito 
Santo estava nele. O Espírito Santo 
revelara-lhe que não morreria antes 
de ver o Messias do Senhor; e veio ao 
templo, movido pelo Espírito. Quando 
os pais de Jesus trouxeram o Menino, 
para cumprirem as prescrições da Lei 
no que lhes dizia respeito, Simeão 
recebeu-O em seus braços e bendisse 
a Deus, exclamando: «Agora, Senhor, 
segundo a vossa palavra, deixareis ir 
em paz o vosso servo, porque os meus 

olhos viram a vossa salvação, que 
pusestes ao alcance de todos os povos: 
luz para se revelar às nações e glória 
de Israel, vosso povo». O pai e a mãe 
do Menino Jesus estavam admirados 
com o que d’Ele se dizia. Simeão 
abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: 
«Este Menino foi estabelecido para 
que muitos caiam ou se levantem em 
Israel e para ser sinal de contradição; – 
e uma espada trespassará a tua alma 
– assim se revelarão os pensamentos 
de todos os corações». Havia também 
uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, 
da tribo de Aser. Era de idade muito 
avançada e tinha vivido casada sete 
anos após o tempo de donzela e 
viúva até aos oitenta e quatro. Não se 
afastava do templo, servindo a Deus 
noite e dia, com jejuns e orações. 
Estando presente na mesma ocasião, 
começou também a louvar a Deus e a 
falar acerca do Menino a todos os que 
esperavam a libertação de Jerusalém. 
Cumpridas todas as prescrições 
da Lei do Senhor, voltaram para a 
Galileia, para a sua cidade de Nazaré. 
Entretanto, o Menino crescia, tornava-
Se robusto e enchia-Se de sabedoria. E 
a graça de Deus estava com Ele.

Fé, fidelidade, confiança: três palavras 
com a mesma raiz e significados 
semelhantes. Exprimem uma atitude 
muito presente nos textos bíblicos, 
tanto como propriedade divina, como 
característica humana do crente.

“Acreditou no Senhor”

A disponibilidade de Maria e a 
obediência de José tornaram possível 
esta família pela qual o Filho de Deus 
assume a condição humana. Jesus 
Cristo nasce numa família normal 
daquela cultura e daquele tempo.

Será conhecido como o filho do 
carpinteiro. O evangelista refere 
que «o pai e a mãe do Menino Jesus 
estavam admirados», a propósito das 
declarações de Simeão.

Estavam apenas a cumprir as 
prescrições da Lei; depois, voltaram 
para casa, em Nazaré da Galileia.

A vida quotidiana é o ‘lugar’ 
da experiência do divino e do 
crescimento espiritual. Não há que 
esperar manifestações mirabolantes 
ou milagres extraordinários. Trata-se 
de experimentar o encontro com Deus 
na cadência habitual dos nossos dias. 
É a melhor maneira de encontrar o 
propósito de vida e a presença viva e 
atuante da graça divina.

Na Carta Apostólica por ocasião dos 
150 anos da declaração de São José 
como Padroeiro Universal da Igreja, 
um dos atributos usados pelo Papa 
Francisco para descrever este «homem 
da presença quotidiana discreta» é o 
de «pai na obediência».

Os sonhos de Deus revelados a 
José ajudam-no a resolver o dilema 
perante a gravidez da esposa: «Com 
obediência, superou o seu drama e 
salvou Maria»; e depois a fuga para o 
Egito para proteger o Menino: «José 
não hesitou em obedecer, sem se 
questionar sobre as dificuldades que 
encontraria».

O Papa fala de ‘obediência’, palavra 
talvez estranha nos nossos dias, 
que expressa a fortaleza da fé e da 
confiança em Deus.

Obedecer é acreditar: «Abraão 
acreditou no Senhor», diz a primeira 
leitura; pela fé, refere a Carta aos 
Hebreus, «Abraão obedeceu ao 
chamamento». Abraão é outro 
exemplo de quem reconfigura o que 
tinha planeado para seguir o seu 
propósito de vida.

O propósito de vida, como a fé, não 
é uma decisão que parte de nós para 
Deus. Não é dizer a Deus o que eu 
quero para a vida. A missão que me 
realiza no mundo vem das ‘mãos’ 
de Deus para o meu coração. «Mais 
importante do que dizer o que eu 
penso de Deus é saber o que Deus 
pensa de mim», disse um dia Eduardo 
Lourenço. O que Deus pensa de mim é 
o meu propósito de vida!

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“O PAI E A MÃE DO 
MENINO JESUS  
ESTAVAM 
ADMIRADOS” 
FESTA SAGRADA FAMÍLIA   
NATAL | B



E U C A R I S T I A S
28 Dezembro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Joaquim Fernandes Oliveira, pais e irmã
Joaquim da Silva Magalhães
António da Silva, pais e sogros
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Joaquim Cunha Mendes (1º a.f.)
Augusto Silva Ferreira (2º a.f.)
Engenheiro António Melão Rocha Barros.
Miguel Rodrigues.
Joaquim Cunha Mendes «Salgado» (1.º a. f.).

29 Dezembro | TERÇA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Lina Vasconcelos
Rui António Oliveira Silva, Joaquim Teixeira e Maria Celeste
Serafim Simão Silva (a.n.)
Fernando Monteiro Castro
Serafim Simão Silva Santos (a.n)
Rui António Oliveira Silva e Maria Antónia Oliveira e Avelino Carvalho Silva
Maria da Conceição Ferreira.
Paulo Sérgio Martins Carvalho.
Sofia Maria Mateus Barreira (4.º a. f.).
José Leite (a. n.).

30 Dezembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Maria de Lurdes Rodrigues Gavaia e marido
António Rodrigues e Maria Pinheiro (a.f)

19h - Igreja Nova
Delfina Gonçalves de Castro e José Pereira
Elvira Rodrigues Novais e pais
Deolinda Silva (30º dia)
Isabel Leite
José Fernando Sousa Pinto Fonseca
Maria da Conceição Magalhães Pereira (10.º a. f.) e Artur Dias Pereira.
José Pereira (Tigelas) (a. n.)

31 Dezembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Enfermeira Teresa Paula Ribeiro Silva

01 Janeiro | SEXTA-FEIRA
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, Marido, Filho, Pais e Sogros.

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Maria Alves Marinho
Maria Rosa Magalhães, Manuel Alves e Joaquim Silva Magalhães
Maria Alves Marinho (2.º a. f.).

11h30 - Igreja Nova
Lina Vasconcelos
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração

02 Janeiro | SÁBADO
9h - Igreja Nova
Abel Mendes
Manuel Araújo Alves

03 Janeiro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
António Marinho e Maria de Moura
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
José Fernando de Sousa Pinto da Fonseca
Júlia Marques Lameiras (a.f)
Acção de Graças ao Divino Espírito Santo
Isaura Silva
António Magalhães
Aventino Costa e Beatriz Silva
Jaime Costa
Joaquim Silva Magalhães

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Em honra de São José e pelas Almas do Purgatório

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

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

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/


LUTAR DE FORMA 
ORIGINAL CONTRA O 
CORONAVÍRUS
Nota pastoral de D. Jorge Ortiga, a propósito do 
Coronavírus.

Basta abrirmos as páginas dos Evangelhos para 
podemos contemplar Jesus de Nazaré que, movido 
pelo amor misericordioso e pela paixão libertadora, 
cura e arranca tantas pessoas do poder destruidor do 
mal. Deste modo, Jesus torna palpável a proximidade 
misericordiosa de Deus.
É com Aquele de quem somos discípulos que queremos 
aprender a ser solícitos para com os doentes (cf. v.g. 
Mt 9,12) e a tomar medidas proativas na pastoral da 
saúde. Tal como Jesus, que luta contra as doenças 
de forma original, ao cuidarmos da saúde pública, 
passamos a fazer o bem. E, segundo a nossa longa 
tradição, tudo faremos, na medida das capacidades 
e da solidariedade possível, segundo a evolução das 
ciências médicas e a prática da medicina, quer pela 
prevenção das doenças, quer pela cura dos enfermos 
e, bem assim, apoiar quem deles cuida. A qualidade 
de uma comunidade afere-se por este cuidado.

SEMPRE RUMO À PÁSCOA
O dom da vida tem um valor inviolável. Temos o 
dever de a proteger, a nossa e a dos outros. É pecado 
grave atentar contra ela e, por isso, em momentos 
de epidemia, compete ao cristão sacrificar tudo para 
a defender. A festa da Páscoa, vitória da vida sobre 
a morte, é oportunidade para interiorizarmos os 
compromissos que daqui advêm.

1Conhecedores da situação atual e interessados 
na contenção do coronavírus, cabe-nos lutar 

arduamente contra todas as fontes possíveis de 
contágio. Não obstante as contingências, que não 
nos dispensam de viver a Quaresma, preparamo-nos 
para a celebração da Páscoa. É a nossa festa maior: 
«o centro de todo o ano litúrgico» (MR, p.1382). Jesus 
pediu que a celebrássemos em Sua memória. Aliás, 
«a Igreja sempre entendeu que esta ordem lhe dizia 
respeito e, por isso, foi estabelecendo normas para a 
celebração da Santíssima Eucaristia, no que se refere 
às disposições da alma, aos lugares, aos ritos e aos 
textos» (IGMR, 1).

ORIENTAÇÕES DA OMS E DGS

2Porque o bispo da Diocese tem, entre outros 
serviços, a moderação da vida litúrgica e a promoção 

da atividade apostólica nas suas comunidades, peço 
a todos e, nomeadamente, aos responsáveis destas – 
padres, religiosos e leigos – que observem, seriamente 
e com solicitude ética, as indicações aqui assinaladas, 
bem como outras amplamente divulgadas, quer 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), quer 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS). A evolução da 
situação poderá determinar medidas excecionais. Se 
necessárias, disponhamo-nos a adotá-las, de forma 
a evitar o contágio nas reuniões do povo de Deus, 
inclusive nas assembleias litúrgicas.

ATENÇÃO AOS IDOSOS E CRIANÇAS

3Os grupos de maior risco – crianças e idosos – 
merecem uma atenção redobrada. Neste sentido, 

peço que se observem todas as recomendações do 
Ministério da Saúde relativas aos Centros de Dia e 
Lares de Idosos. As visitas devem ser evitadas, ou 
mesmo restritas, assim como um cuidado atento aos 
processos de higienização pessoal e desinfeção dos 
espaços. Ao mesmo tempo, acompanhe-se de perto 
as recomendações e decisões do Estado relativas às 
escolas e colégios. Sobretudo nas áreas mais afetadas, 
e nas quais se determina o encerramento dos 
estabelecimentos de ensino, é obrigatória a suspensão 
da catequese e atividades dos grupos de jovens.

ALGUMAS ORIENTAÇÕES PASTORAIS

4A fim de concretizar esta luta contra a propagação 
do coronavírus, no que diz respeito mais 

diretamente à vida litúrgica, peço:
a) Apliquem-se as indicações já fornecidas pela 

Conferência Episcopal Portuguesa (02.03.2020): 
“Como em situações semelhantes (…) recomendamos 
algumas medidas de prudência nas celebrações e 
espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão 
na mão, a comunhão por intinção dos sacerdotes 
concelebrantes, a omissão do gesto da paz e o não uso 
da água nas pias de água benta”;

b) Durante as celebrações do Tríduo Pascal, procure-
se evitar todo o tipo de contacto que possa servir 
de transmissão: a veneração da cruz na celebração 
da Paixão do Senhor, por exemplo, far-se-á com a 
inclinação profunda, ou com a genuflexão. Além disso, 
tal momento pode ser acompanhado com cânticos ou 
com a leitura de textos apropriados.

c) Na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa, não 
deve apresentar-se, como é costume, a cruz com o 
Ressuscitado, para o beijo ou saudação com o toque 
da mão.

d) No Domingo de Páscoa, na segunda-feira de 
Páscoa ou no Domingo de Pascoela, o “Compasso” ou 
“Visita Pascal”, mesmo tendo presente a enraizada 
tradição das comunidades da nossa região, não se irá 
realizar.

Cada família, no aconchego do seu lar, deve encontrar 
modos festivos de celebrar este dia especial. A família, 
como “Igreja doméstica”, saberá viver este momento 
como verdadeiro encontro com o Ressuscitado. A 
Páscoa, sem desconsiderar a vertente comunitária, 
teve sempre um cunho familiar inconfundível. 
Pedimos, por isso, aos párocos que preparem subsídios 
pastorais que ajudem as famílias a viverem a Páscoa 
nesta situação excecional.

e) No momento presente, não nos parece 
conveniente pensar na suspensão das eucaristias 
dominicais. Sendo necessário, não deixaremos de o 
fazer. Em última circunstância, pode recorrer-se às 
novas tecnologias, tal como acompanhar a eucaristia 
através da televisão, internet ou da rádio.

f) Aos párocos solicitamos e aconselhamos que, com o 
Conselho Pastoral, decidam-se as habituais confissões 
em tempo quaresmal não deverão acontecer antes 
em tempo posterior, após este surto epidémico ser 
superado. Ciente que “a confissão individual e íntegra 
e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo 
qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia 
com Deus e com a Igreja” (CDC, can. 960), não posso 
deixar de exercer também aqui a minha missão de 
Pastor no exercício daquelas funções que me são 
atribuídas pelo Código de Direito Canónico (can. 961, 
§2), em particular, naquela competência de avaliar a 
“necessidade grave” que justifique a absolvição geral 
sem confissão individual dos pecados, sem prejuízo 
de quanto se refere na Instrução Pastoral, o Ministério 
da Reconciliação, da Conferência Episcopal de 2001.

Aqueles sacerdotes que optarem por este modo de 
celebração, conforme as recomendações do Ritual, 
sintam-se comprometidos em esclarecer os fiéis acerca 
de alguns requisitos essenciais para a celebração do 
sacramento nesta fórmula C, particularmente, que os 
penitentes se “arrependam dos pecados cometidos” 
e façam o “propósito de não mais pecar”, que se 
proponham “reparar os escândalos” e danos que, 
porventura, tiverem causado e confessem, “em devido 
tempo, cada um dos pecados graves que não podem 
confessar agora” (Cf. Ritual da Celebração da Penitência, 60). 
Reafirmamos que há o dever da confissão, por ocasião 
da Páscoa, e que esta confissão deve ser individual, a 
não ser que circunstâncias excecionais justifiquem 
o recurso às chamadas “absolvições coletivas”, tendo 
sempre presente as recomendações da DGS.

Encontramo-nos numa situação extraordinária 

e, nesse sentido, tenho a missão de providenciar 
que tanto os presbíteros como os fiéis procedam 
corretamente para evitar qualquer hipótese de 
contágio (Cf. Nota pastoral O Sacramento da Reconciliação 
na Vida da Igreja (2008). Neste sentido, aconselhamos 
os sacerdotes a evitarem as confissões, enquanto esta 
situação de epidemia se mantiver, elucidando os fiéis 
sobre a excecionalidade deste tempo e as medidas 
adotadas.

Tudo o que escrevemos neste momento está sujeito 
a ser ajustado em função da evolução da propagação 
do coronavírus. Sem alarmes infundados, mas com 
esforço redobrado, tudo faremos para que se reduza 
o impacto deste problema de saúde pública. Estamos 
persuadidos de que, com estas e outras eventuais 
medidas, o conseguiremos mais facilmente. Apelo 
à sensibilidade e sentido de corresponsabilidade, 
juntando o esforço pessoal e comunitário ao trabalho 
das instituições públicas e eclesiais, ou outras.

A todo este empenho juntemos a oração. Rezemos 
ao Senhor, que, por mediação da Sua e nossa Mãe, se 
compadeceu de todos os frágeis e doentes, para que 
dê alívio e cure todos os infetados, anime os que deles 
cuidam, ajude os investigadores a encontrar os meios 
de cura, e a todos nos dê saúde e sensibilidade para o 
cuidado compassivo dos enfermos e para evitar que a 
doença se espalhe.

ORAÇÃO
Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que 
não conhece a desilusão, tem piedade de nós e livra-
nos do mal! A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo 
deste vírus que está a alastrar, a cura dos doentes, a 
proteção dos que estão sãos, o auxílio para quem 
presta cuidados de saúde. Mostra-nos o Teu Rosto 
de Misericórdia e salva-nos com o Teu grande amor. 
Tudo isto te pedimos por intercessão de Maria, Tua 
e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha! Tu que 
vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amen!

(† Bruno Forte)

Braga, 12 de março de 2020

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz


