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A GRAÇA NAS DESGRAÇAS
Todos os anos, a preparação do ano catequético 
é um trabalho longo e largo que os párocos com 
a coordenação da catequese levam a efeito. 
O objectivo deste empenho envolvente  passa 
por fazer com que a educação cristã dos mais 
novos na nossa comunidade seja uma realidade, 
ajudando os pais e encarregados de educação 
que a nós confiam os seus filhos a realizá-la 
como sua primeira e imprescindível missão.
Aproxima-se, a passos largos, um ano diferente 
e ainda mais exigente por causa da pandemia. 
Desde o fim do ano anterior que começamos a 
delinear estratégias para que, no meio de toda 
a desgraça, consigamos encontrar e aproveitar 
as graças. Talvez possamos fazer disto o nosso 
lema: encontrar graça na desgraça.
Pedimos a atenção de todos para as reuniões de 
pais e de catequizandos que aqui agendamos. 
Nelas daremos todas as informações necessárias 
para o arranque do ano, as orientações e a 
programação possível.

A G E N D E . . .
 
PAIS 1º ANO

16 de Setembro
21h15

Igreja Nova

 
PAIS 7º ANO

23 de Setembro
21h15

Igreja Nova

 
PAIS 4º ANO

22 de Setembro
21h15

Igreja Nova

 
PAIS 2º, 3º, 5º E 6º ANOS

24 de Setembro
21h15

Sagrado Coração Jesus

 
PAIS 8º, 9º, 10º ANOS

24 de Setembro
21h15

Igreja Nova

 
JOVENS CRISMANDOS

25 de Setembro
21h15

Centro Pastoral
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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. 

Uma vez mais estamos a encerrar um ano 
pastoral para abrir outro. A vida não acaba! 
Deve avançar e partir sempre para novos 
horizontes, com objectivos muito bem 
definidos e assumidos por todos.
Convencidos de que a prioridade da Igreja 
reside em viver próxima de Deus, propusemos 
um plano pastoral centrado nas três virtudes 
teologais. Não eram apenas alíneas diferentes 
a mostrar a necessidade de crescendo na fé. 
Era Deus que nos impelia a novos dinamismos 
como expressão da Sua realidade íntima. 
Percorremos os caminhos da fé e da 
esperança. Queremos, agora, mergulhar 
nas interpelações, internas e externas, da 
caridade. Irá acompanhar-nos, talvez, durante 
três anos. Será uma verdadeira companheira a 
sussurrar iniciativas e criatividades que ainda 
não descortinamos completamente. 
Delineamos um Plano Pastoral e, neste, 
um Programa Pastoral. Não se trata de um 
documento encerrado em si mesmo, mas de 
uma fonte inspiradora que suscitará vida nova 
em cada comunidade, que o interpretará e 

condicionará de harmonia com o seu contexto 
peculiar. Não pode haver programas iguais. O 
Espírito é o mesmo. A vida tem manifestações 
sempre abertas à novidade e criatividade. 
Fundamental é que cada comunidade, 
envolvendo todas as instâncias de decisão, 
em verdadeira atitude sinodal, acolha esta 
orientação e permita que ela gere muitas e 
diversificadas iniciativas pastorais.
Este itinerário pastoral vai conduzir-nos num 
duplo sentido. O primeiro a orientar o segundo 
e a motivá-lo permanentemente. A caridade é 
Deus-amor, a descobrir e compreender, que 
nos conduz ao encontro do Pai e gera uma 
fraternidade universal. Não somos estranhos, 
indiferentes, concorrentes, inimigos. Somos 
irmãos e a sociedade é o campo onde se 
mostra a verdade da fé. 
O Bom Samaritano será um paradigma. Como 
ele somos desafiados ao encontro com todos 
e, particularmente, com os marginalizados e 
feridos. 
Não queremos caminhar distraídos e passar 
ao largo, encontrando desculpas para o 
nosso desinteresse e alheamento. Paramos. 
Deixamo-nos tocar. Discernimos respostas. 
Algumas repetidas. Muitas outras a criar 
de raiz, de harmonia com o emaranhado 
das situações que esperam respostas. 
Verificaremos que a caridade nos conduzirá 
a uma responsabilidade social que poderá 
exigir nova reestruturação dos serviços 
caritativos. Como consequência, a Igreja será 
Samaritana, com um rosto que privilegia a 
caridade, dando nova vitalidade à liturgia e 
concretizando caminhos de evangelização, 
mas com uma verdadeira opção pela 
proximidade com todos e, porventura, 
mostrando uma opção preferencial pelos 
pobres. É este o nosso caminho para o 
período de tempo que hoje iniciamos. Vamos 
evangelizar através da caridade, dentro das 
comunidades e fora, através de uma pastoral 
social mais abrangente e comprometida com 
os pobres.
A partir de hoje, o Plano e o Programa 
Pastoral está disponível na página da 
Arquidiocese. Cada paróquia e movimento 
tem um instrumento disponível. Irá, agora, 
trabalhá-lo e aplica-lo à sua realidade através 
de um programa específico. Em Setembro 
este mesmo programa será disponibilizado 
em papel.
Com este Programa apresentamos, também, 
os subsídios para os Grupos Semeadores 
de Esperança. Também eles descodificam a 
simbologia do Samaritano. Com a reflexão 
em grupo, permitiremos a edificação de uma 
Igreja Samaritana. 
Bom trabalho, investindo nos Grupos 
Semeadores de Esperança e levando a sério 
as instruções do Plano e Programa Pastoral. 

 † Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

UM NOVO PROGRAMA PASTORAL 
UMA IGREJA SAMARITANA
DISCURSO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO 

Ao longo dos próximos números do 
nosso boletim vamos partilhando o 
texto do novo plano pastoral da nossa 
Arquidiocese.

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  
Ezequiel 33, 7-9
Eis o que diz o Senhor: «Filho do homem, 
coloquei-te como sentinela na casa de Israel. 
Quando ouvires a palavra da minha boca, 
deves avisá-los da minha parte. Sempre que 
Eu disser ao ímpio: ‘Ímpio, hás-de morrer’, e 
tu não falares ao ímpio para o afastar do seu 
caminho, o ímpio morrerá por causa da sua 
iniquidade, mas Eu pedir-te-ei contas da sua 
morte. Se tu, porém, avisares o ímpio, para 
que se converta do seu caminho, e ele não se 
converter, morrerá nos seus pecados, mas tu 
salvarás a tua vida».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 137 (138)

Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não 
fecheis os vossos corações.      

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus, nosso Salvador. 
Vamos à sua presença e dêmos graças, 
ao som de cânticos aclamemos o Senhor.        
Vinde, prostremo-nos em terra,  
adoremos o Senhor que nos criou. 
Pois Ele é o nosso Deus 
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.           
Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vossos corações, 
como em Meriba, no dia de Massa no deserto, 
onde vossos pais Me tentaram e provocaram, 
apesar de terem visto as minhas obras».    
    
 LEITURA II 
Romanos 13, 8-10
Irmãos: Não devais a ninguém coisa alguma, 
a não ser o amor de uns para com os outros, 
pois, quem ama o próximo, cumpre a lei. 
De facto, os mandamentos que dizem: 
«Não cometerás adultério, não matarás, não 
furtarás, não cobiçarás», e todos os outros 
mandamentos, resumem-se nestas palavras: 
«Amarás ao próximo como a ti mesmo». A 
caridade não faz mal ao próximo. A caridade 
é o pleno cumprimento da lei.

EVANGELHO 
Mateus 18, 15-20
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Se o teu irmão te ofender, vai ter 
com ele e repreende-o a sós. Se te escutar, 
terás ganho o teu irmão. Se não te escutar, 
toma contigo mais uma ou duas pessoas, 
para que toda a questão fique resolvida pela 
palavra de duas ou três testemunhas. Mas 
se ele não lhes der ouvidos, comunica o 
caso à Igreja; e se também não der ouvidos 
à Igreja, considera-o como um pagão ou um 
publicano. Em verdade vos digo: Tudo o que 
ligardes na terra será ligado no Céu; e tudo 
o que desligardes na terra será desligado 
no Céu. Digo-vos ainda: Se dois de vós se 
unirem na terra para pedirem qualquer coisa, 
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está 
nos Céus. Na verdade, onde estão dois ou 
três reunidos em meu nome, Eu estou no 
meio deles».

A liturgia deste domingo sugere-nos uma 
reflexão sobre a nossa responsabilidade 
face aos irmãos que nos rodeiam. Afirma, 
claramente, que ninguém pode ficar 
indiferente diante daquilo que ameaça a 
vida e a felicidade de um irmão e que todos 
somos responsáveis uns pelos outros.
A primeira leitura fala-nos do profeta como 
uma “sentinela”, que Deus colocou a vigiar 
a cidade dos homens. Atento aos projectos 
de Deus e à realidade do mundo, o profeta 
apercebe-se daquilo que está a subverter os 
planos de Deus e a impedir a felicidade dos 
homens. Como sentinela responsável alerta, 
então, a comunidade para os perigos que a 
ameaçam.
O Evangelho deixa clara a nossa 
responsabilidade em ajudar cada irmão a 
tomar consciência dos seus erros. Trata-se 
de um dever que resulta do mandamento 
do amor. Jesus ensina, no entanto, que 
o caminho correcto para atingir esse 
objectivo não passa pela humilhação ou 
pela condenação de quem falhou, mas pelo 
diálogo fraterno, leal, amigo, que revela ao 
irmão que a nossa intervenção resulta do 
amor.
Na segunda leitura, Paulo convida os 
cristãos de Roma (e de todos os lugares e 
tempos) a colocar no centro da existência 
cristã o mandamento do amor. Trata-se de 
uma “dívida” que temos para com todos 
os nossos irmãos, e que nunca estará 
completamente saldada.

Reflexão:  
https://www.dehonianos.org/

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO
XXIII  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



E U C A R I S T I A S
07 Setembro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Manuel Teixeira da Silva Soares
António Gonçalves de Macedo, mc. família
Agostinho Castro

08 Setembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Maria Fernanda Pinto da Silva (1º a.f.)

19h - Igreja Nova
José António Nogueira Bastos, José de Freitas Nogueira e Júlia da 

Cunha
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Elvira Rodrigues Novais e pais
Acção de Graças a Nª Senhora
João Nogueira Cunha

09 Setembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
José Manuel Teixeira da Silva Soares

10 Setembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Lúcia da Silva Peixoto (30º dia)
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Manuel Magalhães (Sortes)

11 Setembro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
Arminda Freitas (30º dia)
Maria Emília Bastos Leitão (30º dia)
Vitor Daniel Rocha Lemos Marinho
José Manuel Teixeira da Silva Soares

12 Setembro | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
Manuel Pinto e Maria Cândida Fernandes Coelho
Intenção Particular de Lúcia Gonçalves

19h00 - Igreja Nova
Alberto Pereira e filho Samuel
Luis Leite Rolo
Firmino Silva Magalhães

13 Setembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Maria Arminda Pereira Leitão, Francisco Pereira e Palmira Pinto
Domicília de Castro, pais e irmãos
Deolinda Maria Pereira Costa
Pais, sogros e restante família de Maria Fernanda Leite Pinto
Maria Arminda Pereira Leitão, Francisco Pereira e Palmira Pinto.

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Maria da Glória da Cunha e José de Araújo

12h00 - Igreja Nova
Avelino Carvalho da Silva e Felicidade de Oliveira
Francisco Sousa Antunes, esposa, filhos e neto

19h00 - Igreja Nova

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/

