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BOLETIM VOLTA A 
SER IMPRESSO
Este é o último boletim a ser 
apanas digital. O próximo já será 
impresso e distribuído nos meios 
a que estamos habituados.
Pedimos aos distribuidores para 
procederem como de costume.

MISSA CRISMAL
No próximo dia 19 de junho, dia 
do Sagrado Coração de Jesus, 
na Sé Primaz, o Senhor Arcebispo 
presidirá à Eucaristia que costuma 
ser em Quinta-feira Santa. Com um 
número reduzido de sacerdotes, 
nesta celebração serão benzidos 
os Santos Óleos: Crisma, 
Catecúmenos e Enfermos.

Amor
Em pão e vinho

Feito carne e sangue
Feito memória e bênção

Feito presença real

Corpo Divino,
Na fome da imagem,

Claridade do rosto
Com nome de mistério:

O amor em carne e em sangue.

Corpo feito comida,
Sacramento da vida,

De todos os dias

Adoro-Vos na leveza do pão
E na pureza do vinho

Na solenidade
Do olhar e do curvar

Do desvelar e do encontrar

Corpo de Deus,
Fome que sacia a própria fome

Fogo que queima e não consome
Silêncio que tantos ouvem

Clamor que tantos calam
Transparência impenetrável

Antes que Vos procurem, já revelado
Sois o encontro inesperado

Entre Deus e a Humanidade.
Bruno Pinto

Momento de Bênção à cidade de  Fafe, 
em frente a Igreja Nova de São José, 

no dia de Corpo de Deus, e no ano em 
que a pandemia impediu a  

tradicional procissão.

Foto: Ivo Borges

CORPO  
DE DEUS

SÃO JOÃO  
BATISTA

Capela da  
Fábrica do Ferro

24 de junho

18h - Eucaristia

SÃO PEDRO
Capela de Pardelhas
29 de junho

18h - Eucaristia



FESTA DE ENCERRAMENTO

“GOD TALENTS”
No próximo sábado, dia 20 de Junho, às 11h, 
iremos concluir o ano de catequese com a festa 
“God Talents”, um encontro festivo, online 
e interactivo, com muitas surpresas. Esta 
iniciativa para os catequizandos e catequistas 
de Fafe e de Fornelos irá permitir encerrar 
este ano catequético, atípico por causa da 
pandemia, fazendo-o de forma original e em 
segurança, à semelhança das sessões da 
Catequese Paroquial online levadas a cabo no 
mês de Abril e Maio.
Contaremos com a presença do Bispo Auxiliar 
de Braga, D. Nuno Almeida, que partilhará os 
seus talentos, numa intervenção em directo 
com os Párocos, na qual irá também responder 
às perguntas que os catequizandos poderão 
fazer no facebook.

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
Pedimos a todos os encarregados de educação 
que a partir do dia 19 de junho (sexta-feira) 
façam a renovação da inscrição na catequese 
para o ano de 2020-2021. 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

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

AGORA TOCA A NÓS
Toca aos heróis ou toca a nós? Na travessia 
da quarentena nacional - e global - fez-nos 
boa companhia o pensamento de que “lá 
fora” tivesse despontado das dobras do 
país um exército de bem capaz de extrair 
competências, energias e recursos morais, 
sobre os quais, inconscientemente, sabíamos 
com que podíamos confiar sempre, e que, 
com a nação encurralada às cordas, se perfila 
como se estivesse sempre mobilizado.
É um fenómeno que vimos repetir-se mais uma 
vez, mas numa escala nunca vista: quando é 
preciso, muitos entre nós sabem como fazer, e 
fazem-no de maneira sublime, exemplar. Veem 
onde é necessário intervir, e se encontram um 
obstáculo, removem-no ou contornam-no 
com determinação, criatividade, e não raro 
com resultados sem igual. A pandemia voltou 
a acender, em grau máximo, esta capacidade 
de gerar obras e soluções em favor dos outros.
Como se a centelha fulgurasse precisamente 
quando se dá conta de que há um carenciado 
que pede, mais ainda do que capacidades 
técnicas, olhos para vê-lo e mãos generosas 
para o tirar da sua condição. A unidade 
de propósitos de todo um país por trás da 
vanguarda de profissionais e voluntários à 
altura do bom samaritano foi como que a 
consequência natural do alastrar imediato 
de pessoas para o bem: sentimo-nos 
representados por eles, muitos de nós fizeram 
parte deles, durante uma porção pequena ou 
extensa da viagem que percorremos desde o 
desencadear do contágio até hoje.
E quem ficou à varanda sentiu que, com 
eles comprometidos em colocar travões aos 
efeitos do contágio, estava em campo também 
uma parte de si, a mais límpida, confiável e 
encorajadora. Vimo-nos ao espelho, vendo-
nos muito melhores do que acreditávamos, 
não rancorosos ou amedrontados, como 
descrevem cruamente muitas radiografias da 
sociedade, mas capazes de ver a ferida do 
outro, a necessidade de todos, a vantagem da 
comunidade, e de preferir o seu cuidado do que 
o cultivo do nosso interesse, ao qual também 
o convergir de ideologias económicas, sociais 
e éticas de cunho individualista (moeda falta 
que quer expulsar a boa) procurou induzir-nos 
com sedutoras artes.

Mesmo as pesadas privações a que todos 
fomos submetidos, e que produziram uma 
generalizada situação de sofrimento e angústia 
pelo futuro, foi aceite com um efeito inevitável 
de uma batalha cruenta combatida por tantos 
na frente por nossa conta. A amplificar o 
envolvimento coletivo juntou-se a evidência 
de que não só aos médicos e enfermeiros se 
devia o nosso reconhecimento, mas também à 
fileira de pessoas anónimas das quais aflorou, 
por vezes quase por acaso, a dedicação às 
necessidades dos outros, histórias e nomes 
que a atualidade noticiosa levou à boca de 
cena, e que na sua semelhança à nossa própria 
vida consolidou a ideia de que todos somos 
chamados à causa, cada qual envolvido nas 
vicissitudes de todos.
E se foi natural definir como “heróis” aqueles 
que vislumbrámos na frente, fizemo-lo 
sabendo que, na realidade, eles somos nós, 
homens e mulheres de toda a condição e ofício 
que fazem aquilo que devem sem poupanças 
nem astúcias, permitindo-nos cortar pela raiz 
a desconfiança que, infelizmente, se tornou 
perniciosa companheira de viagem. Devemos 
salvaguardar a memória, como uma herança 
preciosa, destes testemunhos, protagonizados 
quer por quem se esgotou sem descanso 
ao longo de meses, quer aqueles que se 
distinguiram por um só gesto de fulgurante 
generosidade. Não nos deixemos distrair pelo 
recomeço de divisões, polémicas, ceticismos, 
egoísmos pessoais e corporativos: sabemos 
que somos muito melhores do que a forma 
como nos vemos quando, a ditar o humor 
nacional, só há aparência de polémicas, 
egoísmos, cobardia.
Mas a condição para enfrentar com passo 
seguro a nova travessia em terra incógnita 
que nos espera é que aquilo de heroico 
redescobrimos por dentro como reflexo do 
testemunho partilhado por tantos se torne 
parte de um novo estilo de quotidianidade 
capaz de esperança, reconciliada com os 
outros, que a cada manhã se redescobre rica 
da melhor parte daquilo que nos constitui 
como pessoas, cidadãos, e em muitos casos, 
crentes. Os dias dos heróis acabaram: agora 
toca a nós.

https://www.snpcultura.org/

INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA
www.paroquiadefafe.com

Telefones horários e contactos:
Segundas e terças-feiras 
10h30 - 11h30
968 109 282 | 912 832 676 | 927 481 781
14h - 15h: 936 032 229 | 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

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


LEITURA I  
Êxodo  19, 2-6a
Naqueles dias, os filhos de Israel partiram 
de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, 
onde acamparam, em frente da montanha. 
Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor 
chamou-o da montanha e disse-lhe: «Assim 
falarás à casa de Jacob, isto dirás aos filhos 
de Israel: ‘Vistes o que Eu fiz ao Egipto, como 
vos transportei sobre asas de águia e vos 
trouxe até Mim. Agora, se ouvirdes a minha 
voz, se guardardes a minha aliança, sereis 
minha propriedade especial entre todos os 
povos. Porque toda a terra Me pertence; mas 
vós sereis para Mim um reino de sacerdotes, 
uma nação santa’».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 99 (100)

Nós somos o povo de Deus, as ovelhas do 
seu rebanho.   

Aclamai o Senhor, terra inteira, 
servi o Senhor com alegria, 
vinde a Ele com cânticos de júbilo.      
Sabei que o Senhor é Deus, 
Ele nos fez, a Ele pertencemos, 
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.      

Porque o Senhor é bom, 
eterna é a sua misericórdia, 
a sua fidelidade estende-se de geração em 
geração.  

LEITURA II 
Romanos 5, 6-11
IIrmãos: Quando ainda éramos fracos, Cristo 
morreu pelos ímpios no tempo determinado. 
Dificilmente alguém morre por um justo; por 
um homem bom, talvez alguém tivesse a 
coragem de morrer. Mas Deus prova assim 
o seu amor para connosco: Cristo morreu 
por nós, quando éramos ainda pecadores. 
E agora, que fomos justificados pelo seu 

sangue, com muito mais razão seremos 
por Ele salvos da ira divina. Se, na verdade, 
quando éramos inimigos, fomos reconciliados 
com Deus pela morte de seu Filho, com 
muito mais razão, depois de reconci liados, 
seremos salvos pela sua vida. Mais ainda: 
também nos gloriamos em Deus, por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, por quem alcançámos 
agora a reconciliação.

EVANGELHO 
Mateus 9, 36 – 10, 8
Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, 
encheu-Se de compaixão, porque andavam 
fatigadas e abatidas, como ovelhas 
sem pastor. Jesus disse então aos seus 
discípulos: «A seara é grande, mas os 
trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor 
da seara que mande trabalhadores para a 
sua seara». Depois chamou a Si os seus 
doze discípulos e deu-lhes poder de expulsar 
os espíritos impuros e de curar todas as 
doenças e enfermidades. São estes os 
nomes dos doze apóstolos: primeiro, Simão, 
chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, 
filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe 
e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; 
Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o 
Cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem O 
entregou. Jesus enviou estes Doze, dando-
lhes as seguintes instruções: «Não sigais o 
caminho dos gentios, nem entreis em cidade 
de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas 
perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, 
proclamai que está perto o reino dos Céus. 
Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, 
sarai os leprosos, expulsai os demónios. 
Recebestes de graça, dai de graça».

O Décimo Primeiro Domingo (Ano A) 
faz ressoar, em nós, as solenidades da 
Santíssima Trindade e do Corpo e Sangue de 
Cristo. É uma espécie de ‘resposta’ ao amor 
trinitário.

“Proclamai que está perto o reino dos 
Céus”
O trecho do Evangelho pode ser resumido 
em duas palavras: acção e missão. Da 
nossa parte, a ‘resposta’ ao amor de Deus, 
à sua amizade para connosco, dá-se no 
compromisso missionário activo: “proclamai 
que está perto o reino dos Céus”.
O envio missionário vai além das palavras e 
da doutrina, para tocar o coração e a vida de 
cada pessoa e das multidões. O anúncio (das 
palavras) é posto em acto pelo testemunho 
(das ações): “curai… ressuscitai… sarai 
expulsai… dai”. 
Os discípulos missionários são chamados a 
replicar o que era feito pelo Mestre. A missão 
prolonga as palavrase os gestos. Agora, 
com ousadia e criatividade, todos somos 
convocados a esta acção missionária.

A pedagogia do ‘ver’
A escolha e o envio são precedidos do 
diagnóstico da realidade. A narração começa 
por recordar a maneira como Jesus Cristo 
olha as pessoas: “ao ver as multidões, 
encheu-se de compaixão”. Este é seu o estilo 
pessoal: para Jesus Cristo, ’ver’ é entrar na 
vida do outro, é perceber os seus anseios 
mais profundos. 
A profundidade do ‘ver’ resulta na 
compaixão. Uma lição que precisamos de 
aprender com o Mestre, nós que somos seus 
discípulos: olhar o outro com compaixão, 
sem julgamento, permite fazer uma viagem 
ao interior em busca da totalidade da pessoa. 
A superficialidade do ‘ver’ conduz-nos 
a juízos utilitários, a preconceitos, sem 
espaço para acolher a interioridade, não 
permite contemplar o outro além das 
aparências, para perceber as suas fadigas e 
desorientação. 
O olhar compassivo de Jesus Cristo revela 
uma amizade gratuita e universal. Talvez seja 
também esta a maior urgência deste nosso 
tempo. Talvez, mais do que a pureza dos 
ritos e normas, mais do que a eloquência das 
palavras e da doutrina, seja necessário treinar 
o ‘ver’ com compaixão para alcançar uma 
amizade gratuita e universal.
A amizade começa quando assumimos 
uma nova maneira de ‘ver’ o outro. Sem 
amizade, vemos o outro de modo parcial, 
preconceituoso, reduzimo-lo às aparências, 
avaliamos apenas os seus aspetos negativos, 
desvalorizamos as suas necessidades, 
empobrecemos a sua identidade.

Reflexão: Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XI DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



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

9h - Igreja Nova
Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus
Pelas Almas do Purgatório

18h - Capela Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
Carlos Alberto Novais Teixeira (a.n.)
Maria Emília Costa Oliveira, Marido e Família
José Rodrigues Lobo
Carmezinda Soares

16 Junho | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus
Pelas Almas do Purgatório

18h - Capela Pardelhas

19h - Igreja Nova
João Manuel Ribeiro
Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria de Magalhães e marido
José Almeida da Costa e sogros
Ricardo Ferreira e Virgílio Ferreira
Isilda Alves Afonso e António da Silva e Filhos.
José Almeida da Costa e Sogros.
António de Sousa Magalhães (3.º a. f.)
José Manuel Silva (1.º a. f.)
Carmezinda Soares

17 Junho | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus
Pelas Almas do Purgatório

18h - Capela Fábrica do Ferro

19h - Igreja Nova
Serafim de Barros, Rosa Silva Gonçalves e filho Vítor
José Carvalho Bastos e esposa
Ana Ribeiro e filhos Henrique e Manuel
Soledade Mendes, pais e marido
Augusto Alves Leite Castro
José Manuel Lobo Pereira e Francisco Pereira
Maria Correia
Manuel Oliveira (a. n.)
Carmezinda Soares

18 Junho | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Joaquim da Costa, esposa e genros
Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus
Pelas Almas do Purgatório

18h - Capela de Fiéis de Deus da Cisterna

19h - Igreja Nova
Torcato de Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
António Fernando da Cunha (1.º a. f.)
Carmezinda Soares

19 Junho | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Ação de Graças ao Sagrado Coração de Jesus

18h - Capela Granja

19h - Igreja Nova
Manuel Teixeira Marques, Pais e Sogros
Aurora Ribeiro e Castro e Albertino da Silva
Carmezinda Soares

20 Junho | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
Elvira Rodrigues Novais e pais
Olinda Augusta Plácido Castro, marido e filho Teotónio Augusto 

Plácido da Silva e Castro
Joaquina Lobo Teixeira

19h - Igreja Nova
José Aníbal de Oliveira
Paulo Nuno Sousa Dantas e António Sousa Gavaia
Ana da Conceição Pinto
Maria Isabel Peixoto e José Manuel Silva
Dolores Fernandes e Marido
Paulo Nuno Sousa Dantas e António Sousa Gavaia
Joaquim Antunes Queirós
Carmezinda Soares

21 Junho | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Adélia da Cruz, pais, avós e tias

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
José Leite Oliveira e família
Rodrigo Gonçalves, Ermelinda Mendes e filho
Domingos Leite Oliveira (a.f.)
Luís Mário Aguiar Pinto Lopes

12h00 - Igreja Nova

15h00 - Sagrado Coração de Jesus

19h00 - Igreja Nova
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
Carmezinda Soares

Continuaremos a transmitir Eucaristia Dominical  
com a ajuda da FafeTv.


