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Terça-feira, dia 06 de Outubro, às 21h30, no 
centro Pastoral de Santa Eulália.

INÍCIO DA CATEQUESE
DE 17 A 23 DE OUTUBRO 

NOS RESPETIVOS CENTROS

DIA DA ARQUIDIOCESE
Com o objectivo de tornar cada vez mais visível 
um sentido de unidade entre as diferentes 
comunidades que formam a nossa Arquidiocese 
de Braga, o dia 5 de Outubro tem sido o dia 
escolhido para de forma simples celebrar o Dia 
da Igreja Diocesana.
Para este ano o nosso Arcebispo preparou 
uma mensagem em vídeo onde relembra o 
compromisso de uma renovação pastoral 
inadiável, tendo como patrono São Bartolomeu 
dos Mártires. 
Aponta para o nosso triénio dedicado à Caridade, 
no qual se pretende ser “uma Igreja sinodal e 
samaritana” e voltou a relembrar a importância 
dos pequenos grupos como os 
grupos semeadores de esperança.
Podemos celebrar este dia vendo o 
vídeo que aqui deixamos em link:

ORAÇÃO MARIANA  
GRANJA

O mês de Outubro é também o mês do Rosário. Na 
capela de Nossa Senhora de Fátima, na Granja, 
vamos fazer uma oração mariana comunitária, no 
dia 12, às 21h30. 
Não haverá a habitual procissão devido à 
situação de pandemia em que nos encontramos. 
Para esta celebração não é necessária inscrição, 
mas observaremos todas as regras de segurança 
como temos feito nas celebrações comunitárias.

OUTUBRO 
MISSIONÁRIO

O mês de Outubro traz sempre para as nossas 
comunidades cristãs o desafio missonário. 
Começa com a festa litúrgica de Santa Teresa 
do Menino Jesus, padroeira das missões, no 
primeiro dia do mês, e tem o seu ponto alto 
no dia mundial das missões, este ano a 18 do 
referido mês.
“Eis-me aqui, envia-me...” é o desafio bíblico 
(Is 6, 8) que o Papa Francisco nos quer 
deixar, na sua mensagem para este dia/mês. 
Segundo o sucessor de Pedro trata-se da 
resposta, sempre nova à pergunta feita pelo 
Senhor “Quem enviarei?”.
Na nossa comunidade paroquial o grupo da 
Liga Intensificadora da Acção Missionária 

(LIAM) pretende tornar viva e atual o carisma 
missonário do ser cristão, na oração e na 
promoção da consciência missionária.
Durante este mês desafiamos todos os 
batizados a rezarem pelas missões. Em 
comunidade vamos fazê-lo nas Eucaristias 
diárias com a ajuda do guião prepaprado 
para este mês. Relembramos que no fim de 
semana de 17 e 18 de Outubro, os ofertório 
revertem para missões.

“A missão é resposta, livre e 
consciente, à chamada de Deus.”

Papa Franicisco



HORÁRIOS DE VERÃO  
EM PANDEMIA

Com a chegada do Verão, e como já é habitual, 
iremos ajustar os nossos horários e as nossas 
celebrações eucarísticas durante os meses de 
Julho, Agosto e Setembro. 

EUCARISTIAS NAS 
CAPELAS

FÁBRICA DO FERRO
Out/07 - Eucaristia - 18h 
Nov/04 - Eucaristia - 18h 
Nov/21 - Procissão - 21h 
Nov/22 - Festa de Cristo Rei  
Dez/02 - Eucaristia - 18h
Jan/06 - Eucaristia - 18h 
Fev/03 - Eucaristia - 18h 
Mar/03 - Eucaristia - 18h 
Mai/05 - Eucaristia - 18h 
Jun/24 - Festa de S. João

SANTO OVÍDIO
Out/14 - Eucaristia - 18h 
Nov/11 - Eucaristia - 18h 
Dez/09 - Eucaristia - 18h
Jan/13 - Eucaristia - 18h 
Fev/10 - Eucaristia - 18h 
Mar/10 - Eucaristia - 18h 
Abr/14 - Eucaristia - 18h 
Jun/09 - Eucaristia - 18h 
Ago/15 - Dia Paroquial em Santo Ovídio

CISTERNA
Out/21 - Eucaristia - 18h 
Nov/18 - Eucaristia - 18h 
Dez/16 - Eucaristia - 18h
Jan/20 - Eucaristia - 18h 
Mar/17 - Eucaristia - 18h 
Abr/21 - Eucaristia - 18h 
Mai/19 - Eucaristia - 18h 
Jun/13 - Festa Santo António

PARDELHAS
Out/28 - Eucaristia - 18h 
Nov/25 - Eucaristia - 18h
Jan/27 - Eucaristia - 18h 
Fev/24 - Eucaristia - 18h 
Mar/24 - Eucaristia - 18h 
Abr/28 - Eucaristia - 18h 
Mai/26 - Eucaristia - 18h 
Jun/29 - Festa de São Pedro

GRANJA
Out/12 - Oração Mariana - 21h30 
Nov/06 - Ad. Santíssimo e Eucaristia - 17h 
Dez/04 - Ad. Santíssimo e Eucaristia - 17h
Jan/08 - Ad. Santíssimo e Eucaristia - 17h 
Fev/05 - Ad. Santíssimo e Eucaristia - 17h 
Mar/05 - Ad. Santíssimo e Eucaristia - 17h 
Mai/07 - Ad. Santíssimo e Eucaristia - 17h 
Mai/12 - Procissão e Eucaristia - 21h30 
Jun/04 - Ad. Santíssimo e Eucaristia - 17h

SEMEADORES DE 
ESPERANÇA

Continuamos a apostar neste encontro de 
oração e meditação da Parava de Deus.
Este ano serão sempre no Centro Pastoral 
Santa Eulália às 21h30.

06 de Outubro
03 de Novembro
15 de Dezembro
05 de Janeiro
09 de Fevereiro
09 de Março
13 de Abril
04 de Maio
08 de Junho

GRUPO BÍBLICO
Este é um momento de formação bíblica, 
mas que por vezes é mais que isso. 
Poderemos até considerar uma formação 
permanente para cristãos adultos, assente 
na sagrada escritura.
Continuamos este ano com esta aposta 
desejando que os paroquianos possam tirar 
dela o maior e melhor partido.
Serão no Centro Pastoral Santa Eulália às 
21h30.

29 de Outubro
26 de Novembro
17 de Dezembro
28 de Janeiro
25 de Fevereiro
25 de Março
29 de Abril
27 de Maio
17 de Junho

Toda esta programação pode, por 
motivos de força maior, necessitar de 
alteração. Por isto pedimos que estejam 
sempre atentos ao Boletim Igreja Nova 
e ao site da paróquia pois as alterações 
serão nestes meios comunicadas.

NOVO ANO PASTORAL  
PLANIFICAÇÃO 

PAPA FRANCISCO
30 DE SETEMBRO 2020  
Não retornemos à “normalidade” doente 
de injustiças e degradação ambiental. A 
normalidade à qual somos chamados é a do 
Reino de Deus, onde o pão chega a todos e 
a organização social se baseia no contribuir, 
no partilhar e no distribuir. #AudiênciaGeral

01 DE OUTUBRO 2020  
#SantaTeresadeLisieux convida-nos a pôr 
em prática o pequeno caminho do amor, a 
não perder a oportunidade dum sorriso, de 
qualquer pequeno gesto que semeie paz e 
amizade. #TempoDaCriação

disse...

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

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

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

Sábado
18h - Igreja Matriz*
19h - Igreja Nova*

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS

A PARTIR DO DIA 04 DE JULHO

*INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA
www.paroquiadefafe.com

ou
Segundas e terças-feiras 

10h30 - 11h30
968109282 | 912832676 | 927481781
14h - 15h: 936032229 | 912832676

17h - 18h: 910342296
21h - 22h: 916935118 | 935965306
Quartas-feiras: 10h30 - 11h30

253599316 | 927481781 | 927201816
Quintas-feiras : 10h30 - 11h30

253599316 | 927201816

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


LEITURA I  
Isaías 5, 1-7
Vou cantar, em nome do meu amigo, um 
cântico de amor à sua vinha. O meu amigo 
possuía uma vinha numa fértil colina. Lavrou-a 
e limpou-a das pedras, plantou-a de cepas 
escolhidas. No meio dela ergueu uma torre e 
escavou um lagar. Esperava que viesse a dar 
uvas, mas ela só produziu agraços. E agora, 
habitantes de Jerusalém, e vós, homens de 
Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha: 
Que mais podia fazer à minha vinha que não 
tivesse feito? Quando eu esperava que viesse 
a dar uvas, porque é que apenas produziu 
agraços? Agora vos direi o que vou fazer à 
minha vinha: vou tirar-lhe a vedação e será 
devastada; vou demolir-lhe o muro e será 
espezinhada. Farei dela um terreno deserto: 
não voltará a ser podada nem cavada, e 
nela crescerão silvas e espinheiros; e hei-de 
mandar às nuvens que sobre ela não deixem 
cair chuva. A vinha do Senhor do Universo é 
a casa de Israel e os homens de Judá são a 
plantação escolhida. Ele esperava rectidão e 
só há sangue derramado; esperava justiça e 
só há gritos de horror.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 24 (25)

A vinha do Senhor é a casa de Israel.       
Arrancastes uma videira do Egipto, 
expulsastes as nações para a transplantar. 
Estendia até ao mar as suas vergônteas 
e até ao rio os seus rebentos.        
Porque lhe destruístes a vedação, 
de modo que a vindime 
quem quer que passe pelo caminho? 
Devastou-a o javali da selva 
e serviu de pasto aos animais do campo.          
Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha. 
Protegei a cepa que a vossa mão direita  
plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós.   
Não mais nos apartaremos de Vós: 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 
Senhor Deus dos Exércitos, fazei-nos voltar, 
iluminai o vosso rosto e seremos salvos.
   

 LEITURA II 
Filipenses 4, 6-9
Irmãos: Não vos inquieteis com coisa alguma. 
Mas, em todas as circunstâncias, apresentai 
os vossos pedidos diante de Deus, com 
orações, súplicas e acções de graças. E 
a paz de Deus, que está acima de toda a 
inteligência, guardará os vossos corações e os 
vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto 
ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e 
nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que 
é amável e de boa reputação, tudo o que é 
virtude e digno de louvor é o que deveis ter no 
pensamento. O que aprendestes, recebestes, 
ouvistes e vistes em mim é o que deveis 
praticar. E o Deus da paz estará convosco.

EVANGELHO 
Mateus 21, 33-43
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes 
dos sacerdotes e aos anciãos do povo: 
«Ouvi outra parábola: Havia um proprietário 
que plantou uma vinha, cercou-a com uma 
sebe, cavou nela um lagar e levantou uma 
torre; depois, arrendou-a a uns vinhateiros e 
partiu para longe. Quando chegou a época 
das colheitas, mandou os seus servos 
aos vinhateiros para receber os frutos. 
Os vinhateiros, porém, lançando mão dos 
servos, espancaram um, mataram outro, 
e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a 
mandar outros servos, em maior número 
que os primeiros. E eles trataram-nos do 
mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o 
seu próprio filho, dizendo: ‘Respeitarão o 
meu filho’. Mas os vinhateiros, ao verem o 
filho, disseram entre si: ‘Este é o herdeiro; 
matemo-lo e ficaremos com a sua herança’. 
E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha 
e mataram-no. Quando vier o dono da 
vinha, que fará àqueles vinhateiros?». Eles 
responderam: «Mandará matar sem piedade 
esses malvados e arrendará a vinha a outros 
vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a 
seu tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes 
na Escritura: ‘A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se a pedra angular; tudo 
isto veio do Senhor e é admirável aos nossos 
olhos’? Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o 
reino de Deus e dado a um povo que produza 
os seus frutos».

A vinha continua a ilustrar a maravilhosa 
história testemunhada em toda a Escritura. 
“Um cântico de amor” descreve a relação 
de Deus com o seu povo, como a de um 
dedicado vinhateiro com a sua vinha: 
“lavrou-a e limpou-a das pedras, plantou-a 
de cepas escolhidas”.
“Um cântico de amor”
O texto do profeta Isaías é um poema de 
grande beleza, ‘um cântico de amor’. Em 
linguagem simbólica, descreve a desilusão e 
a esperança do enamorado: a desilusão brota 
da infidelidade alheia; a esperança é fruto do 
seu amor.
O Evangelho, também em parábola, 
apresenta a mesma contradição entre as 
ações do dono da vinha, cheio de amor e 
dedicação, e as acções dos vinhateiros, 
cheios de injustiça e violência. A diferença 
está reflectida nos verbos: o dono da 
vinha plantou, cercou-a, cavou, levantou, 
arrendou-a; os vinhateiros espancaram, 
mataram, apedrejaram, lançaram-no fora, 
mataram-no.
O amor é tão forte que continua a sustentar 
a esperança de bons frutos. É isto que nos 
vem do Senhor: não um castigo (apesar 
de merecido!), mas o amor que preserva a 
esperança da nossa conversão. É a entrega 
de Jesus Cristo na cruz!

Amor com amor se paga
Somos envolvidos pelo amor mais forte do 
que a morte, o amor da ressurreição. 
É por cada um de nós que Jesus Cristo 
oferece a sua vida. Diz um adágio que ‘amor 
com amor se paga’. Que a nossa ‘paga’ ao 
amor divino seja uma vida de conversão 
pessoal e comunitária. Precisamos de 
apostar numa cultura da caridade que seja 
mais do que uma questão de circunstância, 
que vá para além de uma assistência 
ocasional.
A caridade está no centro da mensagem 
cristã. Acreditamos em Deus que nos olha 
com amor, que perdoa, que permanece fiel 
ao seu povo, apesar de todas as nossas 
infidelidades e fugas. Deus, que é amor, 
sustenta a nossa vida: a relação pessoal de 
amizade com ele e a fraternidade com os 
irmãos.

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XXVII  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



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

9h - Igreja Nova
António Cândido Gavaia, esposa, filhos e genros
José Joaquim Antunes, esposa e filhos

19h - Igreja Nova
Arminda Costa Carvalho (7º dia)
Alberto Manuel Monteiro Pereira Leite (30º dia)
Almas do Purgatório
Deolinda Soares e Joaquim de Castro
Ester da Conceição Pedrosa e Amilcar Henriques Moniz
Jaime Jorge Rodrigues (7º dia)
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Lúcia Nogueira (30º dia)

06 Outubro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
José Joaquim Antunes, esposa e filhos

19h - Igreja Nova
Fernando Monteiro Castro (7º dia)
José Manuel Teixeira da Silva Soares
José Mendes (an)
Maria Fernanda Pereira (30º dia)
Olívia da Conceição Alves (7º dia)
Rosa da Silva Gonçalves, Serafim de Barros e filho Vitor

07 Outubro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela de São Jão Batista da Fábrica do Ferro
Avelino Costa Ribeiro, José Ribeiro, Maria Laura da Costa
José Pinto Carvalhais, Elisa de Sousa, marido e filhos
Maria da Conceição Soares e família
Maria Emília Bastos Leitão
Maria Nazaré Vieira de Castro, Humberto Eugénio Ribeiro Matos, 

filha e genro
Maria Pires, Joaquim Carvalho Sendim

19h - Igreja Nova
Agostinho Castro
António Gonçalves de Macedo, mc. família
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Felismina Fernandes (an), marido, filhos e genro
João Gonçalves de Oliveira (Mestre Gonçalves) (12.º a. f.)
João Carlos Fernandes Frazão
João Gonçalves de Oliveira (12º af)
José Manuel Teixeira da Silva Soares

08 Outubro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Ação de Graças pelo Dom da Vida
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Tomás Rafael Costa Nogueira
Torcato Augusto Martins Selas e Dalila Mendes Noval (10 a. f.)
Professora Joaquina Moura e Pais

09 Outubro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Florinda Gonçalves (30º dia)
José Luis Barros da Silva Freitas (30º dia)
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Laura Summavielle Matos e marido
Maria Manuela Gonçalves (30º dia)

10 Outubro | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
Manuel Pinto e Maria Cândida Fernandes Coelho
Elvira Rodrigues Novais e Pais

19h00 - Igreja Nova
António da Cunha e Aurora da Cunha, Pedro Sidoni e Elvira Sidonio
Lúcia Silva Castro
Lucinda Teixeira Marinho (7.º a. f.)
Manuel Magalhães (Sortes)
Maria da Conceição Ribeiro Rodriguesz

11 Outubro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Manuel Soares, esposa, filhos e netos
Pelas Almas do Purgatório

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Helder Manuel Cunha
José Manuel Lobo Silva e família

12h00 - Igreja Nova
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira

19h00 - Igreja Nova
Conceição Carvalho, Fernando Oliveira Freitas
Constança Oliveira e Adriano Oliveira Freitas
Maria lopes, marido, filhos e genros
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Vitor Daniel Rocha Lemos Marinho

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


