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CATEQUISTAS AVALIAM
ANO ATÍPICO

REUNIÃO DE
CATEQUISTAS
O ano catequético foi atípico.
Dentro das contingências que
a pandemia provocou o serviço
da catequese na Paróquia não
deixou de ser realizado, com a
criatividade e a ousadia possíveis,
de todos os envolvidos.
Estes aspectos e outros foram
avaliados e partilhados na reunião
de catequistas que levamos a cabo
no passado dia 1 de Julho no salão
do Sagrado Coração de Jesus.
Sublinhou-se a necessidade do
maior acompanhamento dos
catequizandos por parte dos pais/
encarregados de educação, mas
também se destacou a lição que
aprendemos em relação à partilha
dos dons e talentos, sobretudo no
confinamento.
Com todas as medidas de
segurança, nessa mesma noite,
também começamos a projectar
o próximo ano, ainda envolto em
grande incerteza. O compromisso

de todos os catequistas de todos
os seis centros é evidente: tudo
continuar a fazer para ajudar cada
pessoa (criança, adolescente,
jovem) a encontrar-se com Jesus.

RENOVAÇÃO DA
INSCRIÇÃO
Pedimos a todos os encarregados
de educação que façam a
renovação da inscrição na
catequese para o ano de 20202021. Esta renovação ajuda-nos
a programar melhor o próximo
ano, que está ainda envolto em
incerteza.
Este processo é simples e pode
ser feito no site da paróquia: www.
paroquiadefafe.com

PRIMEIRA
INSCRIÇÃO
Para o primeiro ano ou para fazer a
primeira inscrição na catequese da
paróquia daremos oportunamente
informações.

NOVO DIRETÓRIO
GERAL
Foi publicado, no Vaticano,
na quinta-feira (25/6), o novo
Diretório Geral para a Catequese,
herdeiro do “Diretório Geral para
a Catequese” de 1971 e do
“Diretório Geral para a Catequese”
de 1997.

TEXTO DO DOCUMENTO
Em mais de 300 páginas, divididas
em 3 partes e 12 capítulos, o texto
do novo Diretório recorda que
“todo batizado é um discípulo
missionário” e que “são urgentes
esforços e responsabilidades,
necessários para encontrar novos
instrumentos de linguagem para
comunicar a fé”.

quiser ser “um instrumento crível
de evangelização”. Quanto ao
Judaísmo, convida-se a manter
um diálogo para combater o
antissemitismo e promover a paz
e a justiça.

CULTURA DIGITAL

ASPECTOS
ESSENCIAIS
DA CATEQUESE

O novo Diretório Geral para a
Catequese reflete ainda sobre a
“cultura digital”, hoje “natural”,
que mudou a linguagem e as
hierarquias dos valores em escala
global. Aqui, os jovens devem
ser acompanhados a buscar
sua liberdade interior, para se
diferenciar do “rebanho social”.

Outras partes especiais da
Catequese, segundo o novo
Diretório, são: “ecumenismo,
diálogo inter-religioso com o
Judaísmo e o Islamismo”. A
catequese deve “despertar o desejo
de unidade” entre os cristãos, se

Enfim, o novo Documento do
Vaticano, faz referência a uma
“profunda conversão ecológica”,
promovida por uma catequese
em defesa da Criação, do bem
comum, dos direitos dos mais
fracos.

PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL

NOSSA SENHORA
DE ANTIME
PROGRAMA

DE 06 A 11
Imagem exposta à veneração
Igreja de Antime 18h às 22h

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.

HORÁRIO
EUCARISTIAS
A PARTIR DO DIA 04 DE JULHO

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

6 A 16 DE JULHO 2020

DIA 06 A 10
Missa com Pregação,
a cargo do Pe. Pedro Daniel
Igreja de Antime, às 19h
DIA 09, QUINTA-FEIRA
Concerto Sacro
“Ensemble Momento”
21h30, transmitido na FafeTV.
DIA 10, SEXTA-FEIRA
Concerto Sacro
Teresa Milheiro,
Ivo André Nogueira
e José Miguel Costa
21h30, transmitido na FafeTV.

DIA 12, DOMINGO
Missa Solene
presidida pelo Sr. Arcebispo,
solenizada pelo Coral de Antime,
10h, transmitida na FafeTV.
Imagem exposta à veneração
Igreja de Antime, até
às 20h.
DE 13 A 15
Imagem exposta
à veneração
Igreja Nova de S. José.
9h e 19h, haverá Missa.
DIA 16, QUARTA-FEIRA
Conversa online
Dr. Pompeu Martins
e Pe. Tiago Freitas.
21h, transmitida na FafeTV.

DIA 11, SÁBADOO
Adoração ao Santíssimo
Igreja de Antime, às 19h,
transmitido na FafeTV.

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.

*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

MATRÍCULAS PARA EMRC
Apelamosvivamenteatodosospais/encarregados
de educação da nossa Paróquia que não deixem
de fazer a inscrição dos seus filhos na disciplina
de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC),
para o próximo ano letivo. A declaração de
vontade de frequência desta disciplina compete
aos encarregados de educação dos alunos ou,
no caso de estes serem maiores de 16 anos, aos
próprios alunos. Mas, alertamos para o facto de,
este ano, na inscrição online, os encarregados
de educação encontrarem na plataforma a
opção de “EMR” (simplesmente Educação Moral
e Religiosa). Depois de fazer essa inscrição,
os pais devem informar a escola da confissão
religiosa pretendida (neste caso, a Católica).
Este procedimento posterior de indicação da
confissão religiosa é inteiramente novo, em certo
sentido incompreensível, mas necessário. Por
isso, alertamos para essa inscrição dentro das
regras estabelecidas.
Os pais, ao pedir esta disciplina que é facultativa,
mas bem importante, tenham consciência que a
EMRC não é a catequese na escola, mas, sim,
uma disciplina que ajuda a fazer a leitura do
mundo, apresentando os valores e fundamentos
que justificam cada ser humano, a vida, a
importância e o respeito pelo outro.
Nesta disciplina lançam-se as sementes para
que as crianças e jovens comecem, hoje, e
continuem, no futuro, a construção de um
mundo mais justo e mais solidário, um mundo
em que todos cuidam, porque amam.

por bendizer a presença e a acção do Pai:
“Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da
terra”.

XIV
DOMINGO

Pensa nas vezes em que costumas rezar.
Analisa a forma e o conteúdo das tuas
orações. Fazes o ‘Sinal da Cruz’, e depois
o que é que fazes ou dizes a Deus? Este
tempo novo pode ser uma bela ocasião para
experimentar outros modos de oração.

TEMPO COMUM | ANO A

A primeira atitude, talvez até já o faças ou
tenhas feito, consiste em acolher a presença,
sentir-se habitado pelo Espírito Santo (como
dá a entender a Carta aos Romanos: “O
Espírito de Deus habita em vós”). Há quem,
por exemplo, use a respiração para tomar
consciência desta presença espiritual. Deixa
que o Espírito de Deus te conduza a uma
quietude interior que te faça sentir amado,
que te permita acolher Deus, com alegria.

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I
Zacarias 9, 9-10
Eis o que diz o Senhor: «Exulta de alegria,
filha de Sião, solta brados de júbilo, filha de
Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e salvador, que
vem ao teu encontro, humildemente montado
num jumentinho, filho duma jumenta.
Destruirá os carros de combate de Efraim e
os cavalos de guerra de Jerusalém; e será
quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz
às nações: o seu domínio irá de um mar ao
outro mar e do Rio até aos confins da terra».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 144 (145)
Louvarei para sempre o vosso nome,
Senhor, meu Deus e meu Rei.
Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre.
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as
criaturas.
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos fiéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos.
O Senhor é fiel à sua palavra
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos.

LEITURA II
Romanos 8, 9.11-13
Irmãos: Vós não estais sob o domínio da
carne, mas do Espírito, se é que o Espírito
de Deus habita em vós. Mas se alguém não
tem o Espírito de Cristo, não Lhe pertence.
Se o Espírito d’Aquele que ressuscitou
Jesus de entre os mortos habita em vós, Ele,
que ressuscitou Cristo Jesus de entre os

mortos, também dará vida aos vossos corpos
mortais, pelo seu Espírito que habita em
vós. Assim, irmãos, não somos devedores
à carne, para vivermos segundo a carne. Se
viverdes segundo a carne, morrereis; mas,
se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da
carne, vivereis.
EVANGELHO
Mateus 11, 25-30
Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te
bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos
sábios e inteligentes e as revelaste aos
pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque
assim foi do teu agrado. Tudo Me foi dado
por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão
o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a Mim, todos os que andais cansados
e oprimidos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou
manso e humilde de coração, e encontrareis
descanso para as vossas almas. Porque o
meu jugo é suave e a minha carga é leve».

REFLEXÃO

Surge o segundo passo (anunciado hoje pelo
profeta): exulta de alegria, solta brados de
júbilo, Deus vem ao teu encontro. Alegra-te, o
teu ser é envolvido pelo amor divino.
Estás, agora, preparado, de modo simples e
natural, para expressar o que de mais belo
tens dentro de ti e preenche o teu coração:
“Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da
terra”.
Há momentos em que não se afigura tão
fácil pôr em prática esta proposta de oração.
Temos pressa. Queremos pedir. Faz-nos falta
dizer a Deus o que precisa de ser feito para
recolocar em ordem a vida e o mundo.
Não cedas à tentação! Lembra-te do que se
segue no evangelho: quando andas cansado
e oprimido, entrega-te no coração de Jesus
Cristo, coloca-te nas mãos de Deus. Deixa-te
inundar pela certeza de estares habitado pelo
Espírito de Deus que te oferece o descanso e
a mansidão.
Saborear a quietude
O ritmo impôs-se tão frenético que o cansaço
está entranhado na nossa vida. Até quando
nos foi imposto um período mais calmo,
ficamos cansados da quietude. Estamos
tão habituados a pensar no que está para
vir, no que temos de fazer a seguir, que já
não sabemos saborear o instante de cada
momento.

Jesus Cristo não dá uma definição de oração.
Este Mestre recorre poucas vezes à teoria.
Prefere a prática, quer porque convida a
fazer, quer porque, ainda melhor, mostra
como se faz, dá o exemplo. É o caso do
Evangelho proposto para o Décimo Quarto
Domingo (Ano A).

Tomemos o conselho do poeta: deixa de
olhar para fora, entra no teu coração, escava
dentro de ti em busca de uma resposta
profunda. Lembra-te de que Deus se revela
aos ‘pequeninos’, os humildes que buscam
dentro de si a sua presença, a partir dos
momentos simples do quotidiano. Não
queiras respostas imediatas e repentinas
soluções. Começa sempre por bendizer a
presença divina.

“Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da
terra”

Reflexão:
Laboratório da Fé

Na nossa relação de amizade com Deus,
abunda muitas vezes o recurso à petição. A
primeira coisa que somos impelidos a fazer
é pedir a sua ajuda, uma intervenção nesta
ou naquela situação, para nós ou para uma
pessoa que nos é querida.
Temos de aprender a incorporar, com mais
frequência, outras dimensões da oração,
como a acção de graças e o louvor. É o que
Jesus Cristo nos mostra, hoje, ao começar

EUCARISTIAS
06 Julho | SEGUNDA-FEIRA

11 Julho | SÁBADO

9h - Igreja Nova
A Nossa Senhora de Fátima
Maria Augusta Gonçalves (7º dia)

18h - Igreja Matriz
Manuel Pinto e Maria Cândida Fernandes Coelho

19h - Igreja Nova
Maria da Graça Oliveira Ribeiro Leite (7º dia)
Albano Freitas (7º dia)
António Jorge Castro Pires (7.º a. f.)
Paulo Sérgio Martins Carvalho (7.º Dia)

07 Julho | TERÇA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
A Nossa Senhora de Fátima

19h - Igreja Nova
Fernando Samuel e pai
Vitor Daniel Rocha Lemos Marinho
José Marinho Oliveira, pais e sgros
Adriano Costa Gonçalves
Conceição Carvalho, Fernando Oliveira Freitas, Constança Oliveira e
Adriano Oliveira Freitas
Pompeu da Rocha Martins (12.º a. f.)

12 Julho | DOMINGO

19h - Igreja Nova
Agostinho Castro
Miguel Gonçalves e Esposa Maria Rosa Silva Sousa

08 Julho | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
A Santa Rita

19h - Igreja Nova
Delfina Gonçalves de Castro e José Pereira
Gracinda Cunha
Maria da Conceição Costa Oliveira (30.º dia)
Maria da Conceição Ribeiro Rodrigues (30.º dia)
Pedro Miguel Baptista Maia (2.º a. f.)
Prof.ª Georgina Moura e Angelina Moura Silva

8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
A Santo António
Domicília de Castro, pais e irmãos
José Lopes e Esposa e Afonso Pires Nogueira
10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Hélder Manuel Cunha e Familiares
Acção de Graças Nossa Senhora das Dores e da Misericórdia
12h00 - Igreja Nova
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira
19h00 - Igreja Nova
Luis Leite Rolo (13º a.f.)

09 Julho | QUINTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
A Santa Rita

19h - Igreja Nova

10 Julho | SEXTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Rosa Pereira, marido e genros
A S. Bento da Porta Aberta
19h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Manuel Magalhães (Sortes)
Emília da Conceição Sousa Ferreira e António Luís Teixeira Borba
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Faz “gosto”
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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

