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RENOVAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO 

Pedimos a todos os encarregados de 
educação que 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

REUNIÃO GERAL DE 
CATEQUISTAS

Neste ano tão atípico, não deixaremos de 
fazer a reflexão final de avaliação. Assim 
sendo, e salvaguardando as normas 
de segurança, faremos a reunião geral 
de catequistas, no dia 01 de Julho, às 
21h30, no Sagrado Coração de Jesus. 
Pedimos aos catequistas que confirmem 
junto dos coordenadores a presença neste 
importante momento.

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. Neste tempo tão 
excepcional e desconcertante da pandemia, 
reforçamos a todos os paroquianos que as 
nossas igrejas e demais espaços pastorais são 
locais seguros e que respeitam, com grande 
zelo, seriedade e responsabilidade, todas as 
exigências e regras que salvaguardam a saúde 
pública e pessoal e que em nada beliscam a 
dignidade das celebrações. 
Por isso, conscientes dessas regras que 
continuam a vigorar, pedindo a mesma 
colaboração e compreensão, somos a 
informar que apenas deixará de ser necessária 
a inscrição para a participação da Eucaristia 
da semana que celebramos de manhã na 
Igreja Nova. Todas as demais continuam a ser 
necessárias, aliás, cada vez mais necessárias, 
seja por telefone, seja na internet.
Informamos que deixaremos de celebrar 
as Eucaristias durante a semana nas cinco 
Capelas, a partir de 6 de Julho. A Eucaristia 
que, desde a retoma do culto público, 
estávamos a celebrar ao Domingo, às 15h, na 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, também 
a deixaremos de celebrar nestes próximos 
meses.
Ver horário pag. 2
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PEREGRINAÇÃO 
ARCIPRESTAL
NOSSA SENHORA DA 
MISERICÓRDIA DE ANTIME

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

DIA 06 A 10 
Missa com Pregação,  
a cargo do Pe. Pedro Daniel 
Faria Marques
Igreja de Antime, às 19h

DIA 09, QUINTA-FEIRA 
Pequeno Concerto Sacro 
“Ensemble Momento”
21h30, transmitido na 
FafeTV.

DIA 10, SEXTA-FEIRA 
Pequeno Concerto 
Sacro 
Solistas: Ivo André 
Nogueira e Teresa 
Milheiro, piano: José 
Miguel Costa
21h30, transmitido na 
FafeTV.

DIA 11, SÁBADO 
Adoração ao 
Santíssimo com terço 
eucarístico 
Igreja de Antime, às 19h,  
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 

“Nossa Senhora de 
Antime: a devoção dos 

fafenses e a importância 
eclesiológica da 

peregrinação”
Dr. Pompeu Martins e 

Pe. Tiago Freitas.
21h, transmitida na 

FafeTV.

PROGRAMA
6 A 16 DE JULHO 2020

SACRAMENTO DA 
RECONCILIAÇÃO
Para a celebração do Sacramento 
da Reconciliação recomendamos 
que os fiéis possam articular 
telefonicamente com os Párocos, a fim 
de se salvaguardarem as condições 

indispensáveis para a segurança de 
fiéis e de ministro e, sobretudo, para a 
dignidade do Sacramento.
Também no final da eucaristia das 9h, 
de segunda a sexta, entre as 9h30 e 
as 10h, o sacerdote que preside à 
Eucaristia estará disponível para este 
importante sacramento.

O segundo domingo do mês de Julho é, 
entre nós, dedicado à grande festa da 
Senhora da Misericórdia de Antime. Este 
ano, condicionados pela circunstância da 
pandemia da Covid19, teremos um programa 
essencialmente religioso desta peregrinação 
arciprestal.
Como se conhece desde há séculos, em terras 
de Fafe, a modalidade desta festa, para todos 
tão querida, não será possível este ano. Mas 
não deixaremos de a celebrar, com fé e alegria, 

talvez mais interior, mas também exterior, 
num programa ajustado que salvaguarde a 
saúde, a segurança e a proteção de todos, 
mas também que dignifique a nossa devoção 
mariana secular e enraizada.
Por ser diferente neste ano excecional e atípico, 
não significa que será menor a devoção com 
que honramos a Mãe de Deus que invocamos 
como Senhora da Misericórdia.
Para que estes dias sejam vividos dentro das 
contingências, mas sem confinar o fervor 
espiritual e a devoção mariana, desenhamos 
o seguinte programa essencialmente religioso 
e cultural:

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.

MISSAS 
COM POVO

A PARTIR DO DIA 04 DE JULHO

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



LEITURA I  
2 Reis 4, 8-11.14-16a
Certo dia, o profeta Eliseu passou por 
Sunam. Vivia lá uma distinta senhora, que o 
convidou com insistência a comer em sua 
casa. A partir de então, sempre que por 
ali passava, era em sua casa que ia tomar 
a refeição. A senhora disse ao marido: 
«Estou convencida de que este homem, que 
passa frequentemente pela nossa casa, é 
um santo homem de Deus. Mandemos-lhe 
fazer no terraço um pequeno quarto com 
paredes de tijolo, com uma cama, uma 
mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando 
ele vier a nossa casa, poderá lá ficar». Um 
dia, chegou Eliseu e recolheu-se ao quarto 
para descansar. Depois perguntou ao seu 
servo Giezi: «Que podemos fazer por esta 
senhora?». Giezi respondeu: «Na verdade, 
ela não tem filhos e o seu marido é de idade 
avançada». «Chama-a» – disse Eliseu. O 
servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. 
Disse-lhe o profeta: «No próximo ano, por 
esta época, terás um filho nos braços».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 88 (89)

Cantarei eternamente as misericórdias do 
Senhor.    

Cantarei eternamente as misericórdias do 
Senhor 
e para sempre proclamarei a sua fidelidade. 
Vós dissestes: 
«A bondade está estabelecida para sempre», 
no céu permanece firme a vossa fidelidade.     
Feliz do povo que sabe aclamar-Vos 
e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. 
Todos os dias aclama o vosso nome 
e se gloria com a vossa justiça.       
Vós sois a sua força, 
com o vosso favor se exalta a nossa valentia. 
Do Senhor é o nosso escudo 
e do Santo de Israel o nosso rei. 

LEITURA II 
Romanos 6, 3-4.8-11
Irmãos: Todos nós que fomos baptizados em 
Jesus Cristo fomos baptizados na sua morte. 
Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo 
na sua morte, para que, assim como Cristo 
ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, 
também nós vivamos uma vida nova. Se 
morremos com Cristo, acreditamos que 
também com Ele viveremos; sabendo que, 
uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já 
não pode morrer; a morte já não tem domínio 
sobre Ele. Porque na morte que sofreu, Cristo 
morreu para o pecado de uma vez para 
sempre; mas a sua vida, é uma vida para 
Deus. Assim, vós também, considerai-vos 
mortos para o pecado e vivos para Deus, em 
Cristo Jesus.

EVANGELHO 
Mateus 10, 37-42
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
apóstolos: «Quem ama o pai ou a mãe mais 
do que a Mim, não é digno de Mim; e quem 
ama o filho ou a filha mais do que a Mim, não 
é digno de Mim. Quem não toma a sua cruz 
para Me seguir, não é digno de Mim. Quem 
encontrar a sua vida há-de perdê-la; e quem 
perder a sua vida por minha causa, há-de 
encontrá-la. Quem vos recebe, a Mim recebe; 
e quem Me recebe, recebe Aquele que Me 
enviou. Quem recebe um profeta por ele ser 
profeta, receberá a recompensa de profeta; 
e quem recebe um justo por ele ser justo, 
receberá a recompensa de justo. E se alguém 
der de beber, nem que seja um copo de água 
fresca, a um destes pequeninos, por ele ser 
meu discípulo, em verdade vos digo: Não 
perderá a sua recompensa».

Nesta ‘série’ propusemos (re)começar a 
relação de amizade com Deus. O ponto de 
referência não está do nosso lado, mas do 
lado do próprio Deus, que nos mostra, em si 
mesmo, a dinâmica do amor como doação 
gratuita e incondicional.

Recomeçar
O Evangelho, quando fala de amar a Jesus 
Cristo mais do que ao pai ou à mãe ou 
aos filhos, não está a contrapor diferentes 
contextos de amor, no sentido de que seja 
necessário eleger um e recusar os outros. 
O que nos indica, por exemplo, é que 
ser cristão não baseia numa segurança 
familiar, numa tradição que recebida de 
forma passiva, que pouco ou nada impacta 
a nossa vida. Foquemos a nossa atenção 
nos fundamentos da nossa amizade a 
Jesus Cristo. Pensemos, por exemplo, na 
participação na Eucaristia. Sinto necessidade 
da Eucaristia, tanto ou mais do que o amor 
dos pais, dos filhos, dos amigos?
Aprendemos, nesta série, que os discípulos 
se tornaram testemunhas, porque viveram 
uma história de amizade com o Mestre. 
Uma amizade que transformou radicalmente 
as suas vidas. Pensemos no nosso melhor 
amigo ou a pessoa que mais amamos? O que 
seríamos capaz de fazer por ele/a? Faríamos 
o mesmo por Jesus Cristo? O padre italiano, 
Giuseppe Berardelli, de 72 anos, morreu 
depois de recusar um ventilador que os 
paroquianos compraram propositadamente 
para ele. Cedeu o ventilador, referindo que 
deveria ser usado por alguém mais jovem. 
Deu a vida por Jesus Cristo.

“Quem vos recebe, a mim recebe”
Hoje, valorizemos o lado positivo da cruz e 
de tudo o que implica renúncias e esforços 
ao longo da vida. Quanto nos transforma e 
nos pode ajudar a viver melhor! É a beleza 
do amor e da amizade. A cruz é sofrimento, 
não há dúvida, aponta a morte. E também, 
sobretudo, é sinal de salvação, mostra até 
que ponto chega o amor de Deus por nós. Há 
maior prova de amizade do que dar a vida?!
O Evangelho dá-nos outra chave para a 
reflexão sobre a amizade. Naquele tempo, 
um enviado deveria ser tratado como se 
fosse a própria pessoa que o envia: “Quem 
vos recebe, a mim recebe”.
Quem acolhe os discípulos acolhe o próprio 
Jesus Cristo que, ao mesmo tempo, é o 
enviado do Pai. Somos capazes de ver em 
cada cristão (cada pessoa) o rosto de Jesus 
Cristo? Estamos a acolher os outros como se 
fosse o próprio Deus a surgir no caminho da 
nossa vida?

Reflexão:  
Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XIII  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



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

9h - Igreja Nova
José Ribeiro e Joaquina Teixeira e filhos
Augusta e Ação de Graças

18h - Capela Paderlhas (São Pedro)

19h - Igreja Nova
Maria Júlia Antunes (7º dia)
Rui António Oliveira Silva, Joaquim Teixeira e Maria Celeste
Davide Ramos Costa (30º dia)
Laurinda Neves, marido e filha
Albino Manuel Gonçalves
Maria da Conceição Ferreira
Carmezinda Soares

30 Junho | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
José Fernandes e Zulmira de Sousa
Afonso Machado Castro
Elvira Rodrigues Novais e pais
Isabel Leite (30º dia)
José Fernando Sousa Pinto Fonseca
Maria Helena Duarte Fernandes Ribeiro (30º dia)
Carmezinda Soares

01 Julho | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela Fábrica do Ferro
Maria da Conceição Soares e familia

19h - Igreja Nova
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, Filho, Pais e Sogros
Carmezinda Soares

02 Julho | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
José Maria Novais e Maria Amélia Novais

18h - Capela de Fiéis de Deus da Cisterna

19h - Igreja Nova
Manuel de Araújo Alves

03 Julho | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela Granja

19h - Igreja Nova
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração
José Fernando de Sousa Pinto da Fonseca
Isaura da Silva, António de Magalhães, Manuel de Magalhães, Rosa 

da Silva e José Maria de Magalhães
Armando Teixeira (30º dia)

04 Julho | SÁBADO
18h - Igreja Matriz

19h - Igreja Nova
Armando de Oliveira e filho Albano
Domingos Gonçalves Torrinheiras (1º a.f.)
António da Cunha e Aurora da Cunha (a. f.)
Rosa Conceição Lopes Costa
Maria Laura Teixeira e Américo Von Doellinger

05 Julho | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Deolinda Gonçalves

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
João Silva, Maria Ilda Cunha e sobrinha
Júlia Fonseca Pereira (a.n.)
Júlia Fonseca Pereira (a. f.)
João da Silva, Maria Ilda Cunha e sobrinha
Ação de Graças a São Judas Tadeu e pelas Almas do Purgatório

12h00 - Igreja Nova
António Marinho e Maria de Moura

19h00 - Igreja Nova
Deolinda Soares Castro e Joaquim de Castro
Acção de Graças a São Judas Tadeu e pelas almas do purgatório
João Sampaio e Arminda da Cunha
Maria Fernanda Carvalho Freitas (a. n.)

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


