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29 DE OUTUBRO,  
21H30, CENTRO PASTORAL

Arranca no dia 29 de Outubro, às 21h30, no 
Centro Pastoral de Santa Eulália, o terceiro ano 
do Grupo Bíblico de Fafe. Estamos a pensar 
que seja presencial, mas também que possa 
ser acompanhado digitalmente, estando a 
ver o melhor modo para tal. Seja como for, 
observaremos todas as regras impostas pela 
pandemia. 
Iremos percorrer este ano as páginas do 
Evangelho de S. Marcos, evangelista do Ano 
B, que iniciaremos no novo ano litúrgico. As 
datas do percurso anual estão estabelecidas e 
publicadas no nosso site. 
Com muita alegria, contaremos com a 
colaboração e ajuda do Pe. Manuel Torre, que 
não esconde o seu gosto pessoal e interesse 
pelas disciplinas bíblicas. O neo-presbítero 
recentemente chegado ao nosso arciprestado 
é pastor de cinco paróquias e do Santuário 
da Senhora das Neves e está ligado à equipa 
sacerdotal de Fafe. 
Juntos, vamos fazer este caminho de 
aprofundamento bíblico.
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TODOS OS SANTOS 
UM DIA INTENSO DE ORAÇÃO

FESTA DO ACOLHIMENTO
Vamos dar as boas-vindas aos meninos e 
meninas que vêm este ano para o 1º ano de 
catequese. Temos seis grupos, com um pouco 
mais de meia centena de crianças. No dia 1 
de Novembro, na Eucaristia das 11h30, vamos 
acolhê-los comunitariamente e assumir o 
compromisso de os ajudar a crescer na fé.

LIGA PORTUGUESA  
CONTRA O CANCRO

Como tem sido habitual, a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro volta a levar a efeito o 
Peditório Nacional. Será entre 29 de Outubro 
e 2 de Novembro. Este ano, alia-se à nossa 
Paróquia, nesta iniciativa, o Leo Clube de Fafe.

PEDITÓRIO PARA OS POBRES
A Conferência Vicentina da nossa Paróquia 
volta a realizar, no dia 1 de Novembro, à porta 
do Cemitério Municipal, o habitual peditório 
destinado a apoiar os pobres.

BODAS SACERDOTAIS
Pe. Manuel Fonte Carvalho

O Pe. Manuel Fonte Carvalho 
celebra 50 anos de Ordenação 
Presbiteral no próximo dia 1 de 
Novembro e as duas paróquias onde é Pároco 
organizam uma celebração para agradecer a 
Deus o dom da sua vida sacerdotal. 
A celebração de ação de graças comemorativa 
das Bodas de Ouro Sacerdotais decorrerá a 15 
de Novembro. Em Queimadela a celebração 
será às 9h e em Medelo, às 11h. Estas iniciativas 
serão realizadas dentro das condicionantes 
que a pandemia impõe. 
O P. Manuel Fonte Carvalho nasceu em 
Sobradelo da Goma, arciprestado da Póvoa de 
Lanhoso. Está no nosso Arciprestado de Fafe, 
desde 1996, quando foi nomeado Pároco de 
Medelo, tendo já prestado serviço pastoral em 
várias comunidades.

No dia 1 de Novembro o nosso 
boletim paroquial celebra 70 
anos de publicação. O ano 
que vivemos não nos permitiu 

celebrar do modo sonhado esta data, mas 
queremos dar graças por esta efeméride. 
Convidamos, por isso, os distribuidores do 
boletim a participarem na Eucarstia das 19h, 
na Igreja Nova de S José para um simples 
gesto simbólico.



Queremos que o dia de Todos os Santos 
em ano de pandemia seja um dia intenso 
de oração, eucarística primeiramente, 
mas não só. Para isso teremos as normais 
Eucaristias dominicais da Paróquia às quais 
acrescentamos mais uma que celebraremos 
às 15h, na Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus.  
Vamos disponibilizar um guia com várias 
orações para estes momentos. Sabemos que 
são dias com uma indiscutível carga simbólica, 
humana e religiosa, e por isso exortamos a 
que sejam vividos com responsabilidade, 
verdade e com intensidade. Para a visita ao 
Cemitério que, tal como o Município de Fafe 
já anunciou, estará aberto com várias regras, 
disponibilizamos um guia de oração individual 
em texto e num podcast para descarregar 
para o telemóvel. Além disso, e porque pode 
e deve ter lugar, apresentamos uma oração 
para a família para fazer em casa. 
Sobre a tradição da ida ao cemitério nestes 
dias, e atendendo à circunstância pandémica, 
queremos dizer que ela não é obrigatória e que 
deve ser feita com muita responsabilidade. 
Por isso, quem assim possa, procure evitar 
sobretudo o fim de semana. Não esqueçamos, 
como nos lembra o Sr. Arcebispo, na nota 
para este dia, que todo o mês de Novembro é 
Mês das Almas e pode ficar para o decurso do 
mês essa visita ao cemitério.

Para junto à sepultura:
- Oração Individual (texto)
- Podcast (oração audio)

Em casa:
- Oração em família

GUIA DE ORAÇÃO INDIVIDUAL
Sinal da Cruz
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Ámen.
[Breve pausa/silêncio]

Lucernário
[Acender uma vela e rezar] 

Senhor Jesus ressuscitado, 
junto à sepultura dos nossos familiares,  
acendemos esta chama,  
símbolo do teu corpo glorioso e Vivo. 
Que o esplendor desta luz ilumine  
a nossa tristeza  
e alumie o nosso caminho de esperança,  
até sermos acolhidos por Ti,  
no teu Reino de Paz e Luz. 
Tu que vives e reinas pelos séculos dos 
séculos. 
Ámen.
[Breve pausa/silêncio]

Salmo 27
O Senhor é minha luz e salvação:  
a quem temerei? 
O Senhor é protetor da minha vida:  
de quem hei de ter medo?

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio:  
habitar na Casa do Senhor todos os dias da 
minha vida,  
para gozar da suavidade do Senhor  
e visitar o seu santuário.

Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica,  
tende compaixão de mim e atendei-me.  
A vossa face, Senhor, eu procuro:  
não escondais de mim o vosso rosto.

Espero vir a contemplar a bondade do 
Senhor  
na terra dos vivos. 
Confia no Senhor, sê forte.  
Tem coragem e confia no Senhor.
[Breve pausa/silêncio]

Leitura (Job 19, 1.23.27a)
Job tomou a palavra e disse: “Quem dera que 
as minhas palavras fossem escritas num livro, 
ou gravadas em bronze com estilete de ferro, 
ou esculpidas em pedra para sempre! Eu sei 
que o meu Redentor está vivo e no último 
dia Se levantará sobre a terra. Revestido da 
minha pele, estarei de pé; na minha carne 
verei a Deus. Eu próprio O verei, meus olhos 
O hão de contemplar”.
[Breve pausa/silêncio]

Responsório
- Abriste, Senhor, as portas do céu, visitaste 
os que morreram e fizeste brilhar para eles a 
luz do teu rosto.
- Vinde, Senhor; dai-nos a alegria da Salvação!
- Deste aos defuntos a vida eterna e fizeste-
os passar da escuridão da mote para a tua luz 
admirável.
- Vinde, Senhor; dai-nos a alegria da Salvação!
- Ouviste as suas vozes, que clamavam: vinde 
salvar-nos, Senhor Jesus Cristo!
- Vinde, Senhor; dai-nos a alegria da Salvação!
[Breve pausa/silêncio]
Pai Nosso...

Responsório
Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso  
Entre os esplendores da luz perpétua.  
Descansem em paz. Ámen

Bênção
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o 
mal e nos conduza à vida eterna. Ámen.

DIA INTENSO 
DE ORAÇÃO

TODOS OS SANTOS

Domingo
8h - Igreja Matriz*
9h30 - Igreja Nova*
10h30 - Sagrado Coração Jesus*
11h30 - 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
18h - Numa das Capelas
19h - Igreja Nova*

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
19h - Igreja Nova*

Sábado
16h45 - Sagrado Coração de Jesus**
18h - Igreja Matriz
19h - Igreja Nova*

* Requerem inscrição
** Exclusivas para a catequese

As portas abrem apenas 30m antes.

HORÁRIO 
EUCARISTIAS

*INSCRIÇÕES  
PARA IR À MISSA
www.paroquiadefafe.com

ou
Segundas 

10h30 - 11h30: 968109282 | 927481781
11h-12h: 935271963
14h - 15h: 936032229
17h - 18h: 912832676
18h-19h: 913596902

21h - 22h: 916935118 | 935965306

Terças
10h30 - 11h30: 968109282

14h - 15h: 935271963
17h - 18h: 912832676
18h-19h: 913596902

21h - 22h: 916935118 | 935965306

Quartas-feiras: 10h30 - 11h30
253599316 | 927481781 | 927201816

14h-15h: 936032229

Quintas-feiras : 10h30 - 11h30
253599316 | 927201816



LEITURA I  
Êxodo 22, 20-26
Eis o que diz o Senhor: «Não prejudicarás 
o estrangeiro, nem o oprimirás, porque 
vós próprios fostes estrangeiros na terra 
do Egipto. Não maltratarás a viúva nem 
o órfão. Se lhes fizeres algum mal e eles 
clamarem por Mim, escutarei o seu clamor; 
inflamar-se-á a minha indignação e matar-
vos-ei ao fio da espada. As vossas mulheres 
ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. 
Se emprestares dinheiro a alguém do meu 
povo, ao pobre que vive junto de ti, não 
procederás com ele como um usurário, 
sobrecarregando-o com juros. Se receberes 
como penhor a capa do teu próximo, terás de 
lha devolver até ao pôr do sol, pois é tudo o 
que ele tem para se cobrir, é o vestuário com 
que cobre o seu corpo. Com que dormiria 
ele? Se ele Me invocar, escutá-lo-ei, porque 
sou misericordioso».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 17 (18)

Eu Vos amo, Senhor: sois a minha força.       
Eu Vos amo, Senhor, minha força, 
minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. 
Meu Deus, auxílio em que ponho a minha 
confiança, 
meu protector, minha defesa e meu salvador.           
Na minha aflição invoquei o Senhor 
e clamei pelo meu Deus. 
Do seu templo Ele ouviu a minha voz 
e o meu clamor chegou aos seus ouvidos.               
Viva o Senhor, bendito seja o meu protector; 
exaltado seja Deus, meu salvador. 
O Senhor dá ao Rei grandes vitórias 
e usa de bondade para com o seu Ungido. 

LEITURA II 
Tessalonicenses 1, 5c-10
Irmãos: Vós sabeis como procedemos no 
meio de vós, para vosso bem. Tornastes-vos 
imitadores nossos e do Senhor, recebendo 
a palavra no meio de muitas tribulações, 
com a alegria do Espírito Santo; e assim vos 
tornastes exemplo para todos os crentes da 
Macedónia e da Acaia. Porque, partindo de 

vós, a palavra de Deus ressoou não só na 
Macedónia e na Acaia, mas em toda a parte 
se divulgou a vossa fé em Deus, de modo que 
não precisamos de falar sobre ela. De facto, 
são eles próprios que relatam o acolhimento 
que tivemos junto de vós e como dos ídolos 
vos convertestes a Deus, para servir ao Deus 
vivo e verdadeiro e esperar dos Céus o seu 
Filho, a quem ressuscitou dos mortos: Jesus, 
que nos livrará da ira que há-de vir.

EVANGELHO 
Mateus 22, 34-40
Naquele tempo, os fariseus, ouvindo dizer 
que Jesus tinha feito calar os saduceus, 
reuniram-se em grupo, e um doutor da Lei 
perguntou a Jesus, para O experimentar: 
«Mestre, qual é o maior mandamento da 
Lei?». Jesus respondeu: «‘Amarás o Senhor 
teu Deus com todo o teu coração, com 
toda a tua alma e com todo o teu espírito’. 
Este é o maior e o primeiro mandamento. 
O segundo, porém, é semelhante a este: 
‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’. 
Nestes dois mandamentos se resumem toda 
a Lei e os Profetas».

A palavra de Deus coloca-nos diante do 
essencial: o imperativo do amor. Assim 
se expressa o maior mandamento da Lei: 
“Amarás”. O exemplo vem do próprio Deus, 
fonte e meta do amor.

“Amarás”
Jesus Cristo, quando fala de fazer o bem ou 
amar, tem sempre como referência a maneira 
de ser e de agir de Deus. Por isso, convém 
lembrar que, antes do mandamento de amar 
a Deus e ao próximo, está o amor de Deus 
por cada um de nós.
Todos temos necessidade de ser amados, 
sentirmo-nos amados. A falta de afecto 
deixa-nos dispersos e perdidos. A ausência 
de afecto descamba no sem sentido do ser 
e da existência. O amor unifica o ser e dá 
sentido à vida.

É o eixo à volta do qual gira toda a nossa 
existência humana. Assim é também no 
Evangelho, isto é, nas palavras e nas obras 
de Jesus Cristo.
Lembremos a sequência desta ‘série’: tudo 
começa com ‘um cântico de amor’ mais 
forte do que a morte, o amor da ressurreição; 
apesar das nossas infidelidades, Deus nunca 
desiste de nos convidar para o banquete da 
caridade; desperta, então, o nosso desejo de 
testemunhar este vínculo de amor, na prática 
das obras de misericórdia.
O amor a Deus e ao próximo tem mais 
possibilidades de germinar e frutificar em 
nós, quando, de coração agradecido, 
reconhecemos que somos amados, sempre 
e desde sempre. Isto enche-nos de paz e de 
alegria, invade-nos de um desejo profundo 
de testemunhar o amor.
Há, portanto, um mandamento prévio ao 
amar a Deus e ao próximo: deixar-se amar, 
sentir-se amado por por Deus.

A caridade dá que fazer!
A experiência nuclear na vida de cada pessoa 
é amar e ser amada. Deixa marca profunda 
em quem ama e em quem é amado.
Reduzir o amor a um sentimento é pouco, 
muito pouco! O cristão eleva-o à categoria 
de virtude que procede do próprio Deus e 
contagia todo o mundo.
O amor ultrapassa o âmbito sentimental: 
também entra no da convicção e do 
compromisso. Claro, quando é uma 
experiência agradável, amar é um prazer  que 
satisfaz e ilumina interiormente. Mas, se o 
amor é fonte de dor já é bem mais difícil vivê-
lo como convicção e compromisso.
Ao promover a cultura da caridade como 
imperativo cristão ficamos conscientes de 
que a caridade dá mesmo muito que fazer!

Onde há amor há um olhar
Somos chamados a ser ‘bons samaritanos’. 
Há de ser esse o nosso fazer de cada dia, 
o nosso estilo de vida. Sejamos ativos e 
criativos, generosos e ousados no exercício 
da caridade. Não podemos mais desviar o 
nosso olhar do irmão.
“Fomos criados para a plenitude, que só 
se alcança no amor. Viver indiferentes à dor 
não é uma opção possível; não podemos 
deixar ninguém caído «nas margens da 
vida»” (Carta Encíclica sobre a fraternidade 
e a amizade social, 68). Pedro Casaldáliga, 
bispo brasileiro defensor dos pobres e dos 
povos indígenas, falecido no passado mês 
de agosto com 92 anos, dizia que as causas 
valiam mais do que a vida. Deixou-nos este 
testemunho: “No final do Caminho me dirão: 
— E tu viveste? Amaste? E eu, sem dizer 
nada, abrirei o coração cheio de nomes”. 
Quantos nomes é que tens inscritos no teu 
coração?
Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XXX  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



E U C A R I S T I A S
26 Outubro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Armando Antunes (30º dia)
Álvaro Fernandes e esposa
Manuel Ribeiro (7º dia)
Maria Pereira Fernandes (7º dia)
Maria Rosa Silva Sousa, marido e genro

27 Outubro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Pelos fundadores das Conferências Vicentinas - São Vicente de 

Paulo e Frederico Ozanam

19h - Igreja Nova
Albertina Guimarães Mota e Família
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Isaura da Silva e António de Magalhães
Manuel António dos Reis e esposa
Elvira Rodrigues Novais e pais
Por todas as Almas do Purgatório
Emília Oliveira, António Joaquim Alves, Teotónio Alves e José 

Oliveira Alves
Maria das Dores Freitas Rodrigues (1.º a. f.)

28 Outubro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

18h - Capela de São Pedro de Pardelhas

19h - Igreja Nova
Joaquim da Silva Magalhães
Jaime Jorge Rodrigues (30º dia)
António da Silva, pais e sogros
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Augusto Silva Ferreira
Engenheiro António Melão Rocha Barros
Maria da Conceição Cunha (1.º a. f.)

29 Outubro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Olívia da Conceição Alves (30º dia)
Rui António Oliveira Silva e Maria Antónia Oliveira e Avelino Carvalho 

Silva
Fernando Monteiro Castro (30º dia)
José Antunes (30º Dia)
Maria da Conceição Ferreira
Paulo Sérgio Martins Carvalho
José Lobo Freitas (3.º a. f.)
António Paulo Rocha Alves (3.º a. f.)

30 Outubro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Isabel Leite
José Fernando Sousa Pinto Fonseca

31 Outubro | SÁBADO
16h45 - Sagrado Coração de Jesus

18h - Igreja Matriz

19h00 - Igreja Nova
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira
Agostinho Rodrigues Ribeiro (a.n.)
Joaquina Rosa Rodrigues
Raúl Abreu Oliveira (a.n.)
Firmino Silva Magalhães

01 Outubro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Joaquim Ribeiro e esposa
José Sousa Fernandes
Orlando Gonçalves, pais e sogros
Augusto Moura
Deolinda Gonçalves
Maria Aurora Freitas
Domingos da Rocha, esposa e filhos

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Maria da Conceição Costa Oliveira e Anabela Freitas
Herman Von Doellinger, esposa, filhos e neto
João de Castro e Maria da Conceição Pereira
Em honra de Todos os Santos e em sufrágio pela Almas do 

Purgatório
Manuel Mário Silva Gonçalves
João Marques de Campos e Família
José Cunha Fonseca e esposa

11h30 - Igreja Nova
Fernando Macedo da Cunha, Joaquim Ribeiro e esposa, Deolinda 

Ribeiro, António Ribeiro Macedo, Joaquim Gonçalves e esposa
António Marinho e Maria de Moura
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, filho, pais e sogros

15h - Sagrado Coração de Jesus

19h00 - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Adelino de Castro e Esposa Ana Lídia Magalhães Mota


