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HORA DE
RECOMEÇAR

A Igreja em Portugal prepara-se para reabir as portas dos seus templos.
Veja como será esta importante “hora” de recomeçar.
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SEMANA DA VIDA
10 a 17 de Maio
“A fragilidade humaniza a vida” é o tema da
Semana da Vida 2020. Neste âmbito, da 27ª
Semana da Vida, o Departamento Nacional da
Pastoral Familiar propõe uma Vigília de Oração
no Dia internacional da Família, 15 de maio,
entre as 21.00h e as 21.30h. Numa transmissão
através do facebook da Agência Ecclesia.
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PRIMEIRA COMUNHÃO
COMUNHÃO SOLENE

Dando cumprimento às indicações da
Conferência Episcopal Portuguesa, numa
decisão extraordinária dado os momentos que
vivemos, a celebração da Primeira Comunhão
e da festa da Comunhão solene, ficam adiadas
para o próximo ano pastoral. A paróquia
entrará em contacto com os pais das crianças
que este ano receberiam a Eucaristia e fariam
a Profissão de Fé, para dar mais indicações
sobre esta decisão.

TERÇO COMUNITÁRIO
Para nos sentirmos unidos comunitariamente,
nestes tempos de pandemia, propomos uma
oração mais “comunitária”, todas as terçasfeiras às 21h, no facebook ou Youtube da
paróquia, com a ajuda de algumas famílias.
Não esqueçamos o convite a rezar o terço
todos os dias em família.
Queremos fazer eco do convite do Santuário
de Fátima: dia 12, às 21h, acender uma vela.
Seria também o dia da nossa procissão
mariana.

FESTA DO CORPO DE DEUS CATEQUESE PAROQUIAL
Reuniu esta semana a Confraria do Santíssimo
para rever todo o programa desta importante
festa. Sabendo que não haverá a tradicional
procissão, os resposáveis por dinamizar o
culto eucarístico na nossa comunidade, estão
a preparar um programa alternativo, digno e
possível. Aguardemos as novidades.

Já temos data para o próximo encontro
de “Catequese Paroquial” pelo facebook e
youtube. No Sábado, dia 23 de Maio, nos
moldes do passado dia 25 de Abril, faremos
a nossa 2ª experiencia de catequese nestes
tempos diferentes. No site da paróquia podem
rever as catequeses passadas.

LER
SEMANA DA VIDA
10 a 17 de Maio

AS
IGREJAS
VÃO ABRIR…
COM REGRAS!

O tema da Semana da Vida para este ano
de 2020 foi inspirado pelo Congresso
Internacional da Pastoral da Pessoa
Idosa, sob o título ‘A Riqueza dos Anos’,
que aconteceu em Roma, de 29 a 31 de
Janeiro deste ano, consagrado à fragilidade
dos mais velhos e ao cuidado que eles
nos merecem, e no qual participou uma
delegação de Portugal.
Mal sabíamos nós como esta problemática
se iria tornar tão evidente e tão premente
para todos, uma oportunidade para
reencontrarmos o sentido mais profundo da
vida, a nossa, a dos outros, a desta Casa
Comum que habitamos.
Sirvam de orientação estas palavras do
Papa Francisco, na sua homilia no Domingo
da Misericórdia (19 de abril): “Queridos
irmãos e irmãs, na provação que estamos
a atravessar, também nós, com os nossos
medos e as nossas dúvidas como Tomé,
nos reconhecemos frágeis. Precisamos
do Senhor, que, mais além das nossas
fragilidades, vê em nós uma beleza indelével.
Com Ele, descobrimo-nos preciosos
nas nossas fragilidades. Descobrimos
que somos como belíssimos cristais,
simultaneamente frágeis e preciosos… Esta
pandemia, porém, lembra-nos que não há
diferenças nem fronteiras entre aqueles que
sofrem. Somos todos frágeis, todos iguais,
todos preciosos.”
A oração, e de modo muito concreto a
oração com Maria, é o melhor caminho para
nos fazer chegar a essa consciência da
nossa fragilidade e da nossa preciosidade.
Por isso, como tem sido habitual, propomos
a Oração do Rosário. Este ano, e por causa
do contexto que vivemos, propomos que
seja na família e em família que se faça esta
oração.
No dia 15 de maio, Dia Internacional da
Família, entre as 21:00 horas e as 21:30
horas, vamos ter uma vigília de oração,
com todas as dioceses ligadas à mesma
plataforma digital. Esforcemo-nos para que
essa oração seja o mais difundida e o mais
participada possível, informando as diversas
comunidades e famílias e motivando-as à
comunhão e participação.
Este ano, por causa das medidas de
confinamento a que todos estamos sujeitos,
com o objectivo de evitar a propagação da
pandemia do coronavírus, a documentação
da Semana da Vida – cartaz, guião e oração
pela vida – apenas está disponível em
versão digital.
Deve ser descarregada e impressa a partir
do site: www.leigos.pt.
Agradecemos ao padre José Nuno, que tem
trabalhado desde há muito estas questões
da fragilidade, os textos que oferecemos
para viver a Semana da Vida deste ano.
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V DOMINGO DA
PÁSCOA
ANO A

As palavras que Eu vos digo, não as digo por
Mim próprio; mas é o Pai, permanecendo
em Mim, que faz as obras. Acreditai-Me: Eu
estou no Pai e o Pai está em Mim; acreditai
ao menos pelas minhas obras. Em verdade,
em verdade vos digo: quem acredita em Mim
fará também as obras que Eu faço e fará
obras ainda maiores, porque Eu vou para o
Pai».

REFLEXÃO

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I
Actos dos Apóstolos 6,1-7
Naqueles dias, aumentando o número
dos discípulos, os helenistas começaram
a murmurar contra os hebreus, porque
no serviço diário não se fazia caso das
suas viúvas. Então os Doze convocaram
a assembleia dos discípulos e disseram:
«Não convém que deixemos de pregar a
palavra de Deus, para servirmos às mesas.
Escolhei entre vós, irmãos, sete homens de
boa reputação, cheios do Espírito Santo e de
sabedoria, para lhes confiarmos esse cargo.
Quanto a nós, vamos dedicar-nos totalmente
à oração e ao ministério da palavra». A
proposta agradou a toda a assembleia; e
escolheram Estêvão, homem cheio de fé e
do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor,
Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de
Antioquia. Apresentaram-nos aos Apóstolos
e estes oraram e impuseram as mãos sobre
eles. A palavra de Deus ia-se divulgando
cada vez mais; o número dos discípulos
aumentava consideravelmente em Jerusalém
e obedecia à fé também grande número de
sacerdotes.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.
Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem louvá-l’O.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da harpa.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

LEITURA II
1 Pedro 2, 4-9
Caríssimos: Aproximai-vos do Senhor, que
é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas
escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E
vós mesmos, como pedras vivas, entrai na
construção deste templo espiritual, para
constituirdes um sacerdócio santo, destinado
a oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis
a Deus por Jesus Cristo. Por isso se lê na
Escritura: «Vou pôr em Sião uma pedra
angular, escolhida e preciosa; e quem nela
puser a sua confiança não será confundido».
Honra, portanto, a vós que acreditais. Para
os incrédulos, porém, «a pedra que os
construtores rejeitaram tornou-se pedra
angular», «pedra de tropeço e pedra de
escândalo». Tropeçaram por não acreditarem
na palavra, pois foram para isso destinados.
Vós, porém, sois «geração eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo adquirido por Deus,
para anunciar os louvores» d’Aquele que vos
chamou das trevas para a sua luz admirável.

EVANGELHO
João 14, 1-12
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: «Não se perturbe o vosso
coração. Se acreditais em Deus, acreditai
também em Mim. Em casa de meu Pai há
muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos
teria dito que vou preparar-vos um lugar?
Quando Eu for preparar-vos um lugar, virei
novamente para vos levar comigo, para que,
onde Eu estou, estejais vós também. Para
onde Eu vou, conheceis o caminho». DisseLhe Tomé: «Senhor, não sabemos para onde
vais: como podemos conhecer o caminho?».
Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão
por Mim. Se Me conhecêsseis, conheceríeis
também o meu Pai. Mas desde agora já O
conheceis e já O vistes». Disse-Lhe Filipe:
«Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta».
Respondeu-lhe Jesus: «Há tanto tempo
que estou convosco e não Me conheces,
Filipe? Quem Me vê, vê o Pai. Como podes
tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? Não acreditas
que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim?

De repente, tudo ficou ainda mais
fugaz. Primeiro, obrigados a fugir, a ficar
‘escondidos’ e limitados ao espaço da nossa
casa. Estamos perturbados. Queremos uma
solução. A nível pessoal e comunitário, não
sabemos o caminho.
Corações ao alto
Ao sentir a pressão do medo e da incerteza,
ficamos perturbados. Será que alguém
vai encontrar uma solução? Na procura,
podemos cair no erro de ‘ver’ apenas
soluções terrenas. Será que temos fé nas
palavras de Jesus? “Senhor, a tua Palavra
atinge e toca-nos a todos. Neste nosso
mundo, que Tu amas mais do que nós,
avançamos a toda velocidade, sentindo-nos
em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez
de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas
e transtornar pela pressa. [...]
Avançamos, destemidos, pensando que
continuaríamos sempre saudáveis num
mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em
mar agitado” (Papa Francisco), Tu continuas
a dizer-nos: “Não se perturbe o vosso
coração”!
Reflexão: Laboratório da Fé

EUCARISTIAS
Estão suspensas todas as celebrações eucarísticas comunitárias em todas as Igrejas e Capelas até nova determinação. Porque
a Eucaristia faz a Igreja, os Párocos celebrarão Missa diária, sem a participação do Povo. Nesta Missa terão presentes todas as
intenções que estão marcadas e publicadas, a não ser que quem as mandou marcar peça a sua alteração.
Aos Domingos procuraremos transmitir a Eucaristia com a ajuda da FafeTV.

11 Maio | SEGUNDA-FEIRA

Elvira Rodrigues Novais e pais
Domicília de Castro, pais e irmão
Domingos Pereira de Freitas e mãe
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira
Manuel Magalhães (Sortes)
Conceição Carvalho, Fernando Oliveira Freitas, filha, pais e sogros
Família Teixeira Alves

12 Maio | TERÇA-FEIRA
Luis Leite Rolo

13 Maio | QUARTA-FEIRA

Padre José Gonçalves Sousa
Camila Conceição Oliveira (30º dia)
Felicidade de Oliveira, Florinda Alves Lopes e Rosinda Vilas Boas Barroso
António Nogueira Rodrigues (11º a.f.)

14 Maio | QUINTA-FEIRA

Maria Isabel Gonçalves Novais Ribeiro
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
António Jorge Pires, pais e sogro

15 Maio | SEXTA-FEIRA

Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria Emília Costa Oliveira, marido e família

16 Maio | SÁBADO

Alberto Alves e Isaura Alves Araújo
José Almeida da Costa e sogros
António Luís Teixeira Borba e Emília da Conceição Sousa Ferreira
Joaquina Lobo Teixeira
Ricardo Ferreira e Virgílio Ferreira
José Almeida da Costa e Sogros
Ana da Conceição Pinto
Armindo Teixeira e Esposa Florinda Faria
José Manuel Lobo Pereira e Francisco Pereira

17 Maio | DOMINGO*
Pelo Povo

* “O pároco está obrigado todos os domingos e dias de preceito na sua

diocese, a aplicar a Missa pelo povo que lhe foi confiado” (CIC 534).
Tendo em conta esta normativa do Direito Canónio, que os párocos já
observavam com a missa das 8h na Igreja Matriz, tendo agora apenas
uma Celebração Dominical, passamos as intenções previstas de
Domingo para o dia 18 de Maio.

No site www.paroquiadefafe.com colocaremos vários subsídios para
celebrarem a fé em família.
Aconselhamos que assistam à transmissão da Missa dominical, de
preceito, pela televisão ou pela rádio.
LINKS PARA TRANSMISSÕES:
Facebook da Arquidiocese : 18h Seg. a Sáb; 11h Dom;
Santa Missa pela TV Canção Nova;
TVI: 11h Dom;
Renascença: 12h Eucaristia todos os dias; 18h30 Seg a Sex Recitação
do Terço;
Santuário de Fátima;
Vatican News

Paróquia de Fafe
nas Redes Sociais

Subscreva

Faz “gosto”

Youtube | Facebook

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

