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UM ÓRGÃO IMPORTANTE PARA A VIDA PAROQUIAL
O Conselho Pastoral Paroquial é um órgão representativo do Povo de Deus que, segundo 
o Código do Direito Canónico e os Estatutos aprovados pelo Prelado da Arquidiocese, visa 
promover e fomentar a ação pastoral no território paroquial, aconselhando os Párocos num 
vasto campo de assuntos relevantes da vida da Paróquia.
Depois da devida reflexão, como Párocos, entendemos que, este ano, deveríamos avançar com 
este Conselho (que já existiu no passado), porque ele constitui uma mais valia na dinamização e 
organização paroquial, ao mesmo tempo que ajudará a concretizar a temática do triénio pastoral 
da Arquidiocese que nos desafia a ser “uma Igreja Sinodal e Samaritana”. 

CONSELHO 
PASTORAL
PAROQUIAL

RENOVAÇÃO INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO PRIMEIRO ANO

SENHORA DAS NEVES

A festa à Senhora das Neves, na Lagoa em 
Aboim, teve este ano uma dimensão ligeiramente 
diferente. Com todas as contingências conhecidas 
e respondendo aos apelos de quem organiza esta 
peregrinação, os fiéis subiram em menor número as 
serras de Fafe para louvar Nossa Senhora. 
Mesmo assim não deixamos de pedir à Virgem 
Maria, invocada naquele local como Senhora das 
Neves que olhasse por todos aqueles que não sendo 
peregrinos fisicamente o eram espiritualmente.
A celebração Eucarística presidida pelo Reverendo 
Padre Vítor Sá, pároco e orgão de vigilância daquele 
santuário, ficou marcada também por um momento 
de despedida, quer da comunidade local, quer do 
arciprestado ao referido sacerdote que em setembro 
deixará as paróquias até agora confiadas para 
abração nova missão no arciprestado de Vila Nova 
de Famalicão. Para o Padre Vítor ficaram palavras 
de gratidão e saudade. Do pastor a comunidade 
recebeu ecos de amizade e eterna saudade de 
pessoas que lhe marcaram a vida para sempre. Ao 
Padre Vítor Sá desejamos as maiores felicidades no 
seu novo desafio pastoral.

https://www.paroquiadefafe.com/post/renova%C3%A7%C3%A3o-da-inscri%C3%A7%C3%A3o-na-catequese


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. 

A Comissão Episcopal da Pastoral Social 
e Mobilidade Humana, da Igreja Católica 
em Portugal, afirma que surge com “uma 
oportunidade extraordinária” o Dia Mundial 
de Oração pelo Cuidado da Criação, a 1 de 
setembro, no contexto da pandemia Covid-19.
“Extraordinários são os meses que temos 
vivido desde março, marcados pela incerteza 
e pelo medo, às vezes pela angústia, pela 
aflição e pela dor de tantos”, explica numa 
breve nota sobre o Dia Mundial de Oração 
pelo Cuidado da Criação enviada hoje à 
Agência ECCLESIA.
A Comissão Episcopal da Pastoral Social e 
Mobilidade Humana, da Conferência Episcopal 
Portuguesa, salienta que este tempo da 
pandemia originada pelo coronavírus Covid-19 
também tem sido “marcado pelo cuidado com 
os mais frágeis” e são “tantos exemplos” que 
se conhecem, direta ou indiretamente.
“Vidas vividas na entrega aos outros, vidas 
dadas para que os outros vivam também. Mas 
também sabemos de situações em que a falta 
de esperança parece ter poder para fechar os 
corações, deixando-nos indiferentes à sorte e 
ao sofrimento dos outros”, observa.
A Comissão Episcopal da Pastoral Social 
e Mobilidade Humana recorda que o novo 
coronavírus “encontrou grandes desigualdades 
e discriminações no seu caminho devastador; 
e aumentou-as”, citando o Papa Francisco na 
audiência geral de 19 de agosto.
“O novo estilo de vida que procuramos deixou 
de ter o carácter opcional”, afirma a comissão 
e assinala que a encíclica social e ecológica 
‘Laudato Si, assinada pelo Papa há cinco anos 
(24 de maio de 2015), apresenta “diversas 
propostas concretas, todas oportunas, muitas 
delas urgentes”.
A Igreja Católica está a viver um ano dedicado 
à encíclica ‘Laudato si’, promovido pelo 
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral (Santa Sé) até ao dia 24 de 
maio de 2021, e a comissão da Conferência 
Episcopal Portuguesa “deseja” a todas 
as comunidades cristãs que “seja rico de 
concretizações nas suas vidas concretas”.
“Convida-as a dar graças a Deus pela Criação 
e a pedir ao Criador a conversão dos nossos 
corações e a dos corações daqueles de quem 

dependem as efetivas mudanças nas políticas 
públicas”, acrescenta a Comissão Episcopal 
da Pastoral Social e Mobilidade Humana.
O Dia Mundial de Oração pelo Cuidado pela 
Criação foi instituído pelo Papa Francisco 
em 2015, como apelo à união dos cristãos 
face à crise ecológica mundial; A data de 1 
de setembro foi escolhida para coincidir com 
a comemoração que já era feita pela Igreja 
Ortodoxa.

Ecclesia

IGREJA CELEBRA DIA DE ORAÇÃO PELO 
CUIDADO DA CRIAÇÃO 
BISPOS PORTUGUESES LEMBRAM 
TEMPOS DE «INCERTEZA», «MEDO», «DOR» 
E «CUIDADO COM OS MAIS FRÁGEIS» NA 
PANDEMIA

PAPA FRANCISCO
26 DE AGOSTO 2020  
Se cuidarmos dos bens que o Criador 
nos doa, se colocarmos em comum o 
que possuímos de modo que não falte 
a ninguém, então realmente poderemos 
inspirar esperança para regenerar um mundo 
mais saudável e équo.

19 DE AGOSTO 2020  
A resposta à pandemia é dupla: devemos 
encontrar a cura para um pequeno vírus, que 
coloca o mundo inteiro de joelhos, e temos 
de curar um grande vírus, o da injustiça 
social.

disse...

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  
Jeremias 20, 7-9
Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me 
seduzir; Vós me do minastes e vencestes. Em 
todo o tempo sou objecto de escárnio, toda 
a gente se ri de mim; porque sempre que falo 
é para gritar e proclamar: «Violência e ruína!». 
E a palavra do Senhor tornou-se para mim 
ocasião permanente de insultos e zombarias. 
Então eu disse: «Não voltarei a falar n’Ele, 
não falarei mais em seu nome». Mas havia no 
meu coração um fogo ardente, comprimido 
dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, 
mas não podia.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 137 (138)

A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.      

A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água.        
Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais do que a vida; 
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos 
louvores.           
Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares, 
e com vozes de júbilo Vos louvarei.
Porque Vos tornastes o meu refúgio, 
exulto à sombra das vossas asas. 
Unido a Vós estou, Senhor, 
a vossa mão me serve de amparo.     
    
 LEITURA II 
Romanos 12, 1-2
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, 
que vos ofereçais a vós mesmos como 
sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como 
culto espiritual. Não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos, pela renovação 
espiritual da vossa mente, para saberdes 
discernir, segundo a vontade de Deus, o que é 
bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.

EVANGELHO 
Mateus 16, 21-27
Naquele tempo, Jesus começou a explicar 
aos seus discípulos que tinha de ir a 
Jerusalém e sofrer muito da parte dos 
anciãos, dos príncipes dos sacerdotes 
e dos escribas; que tinha de ser morto e 
ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-O 
à parte, começou a contestá-l’O, dizendo: 
«Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há-
de acontecer!». Jesus voltou-Se para Pedro 
e disse-lhe: «Vai-te daqui, Satanás. Tu és 
para mim uma ocasião de escândalo, pois 
não tens em vista as coisas de Deus, mas 
dos homens». Jesus disse então aos seus 
discípulos: «Se alguém quiser seguir-Me, 
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
Me. Pois quem quiser salvar a sua vida há-de 
perdê-la; mas quem perder a sua vida por 
minha causa, há-de encontrá-la. Na verdade, 
que aproveita ao homem ganhar o mundo 
inteiro, se perder a sua vida? Que poderá dar 
o homem em troca da sua vida? O Filho do 
homem há-de vir na glória de seu Pai, com os 
seus Anjos, e então dará a cada um segundo 
as suas obras».

Há uma tentação em ignorar todas as 
palavras relacionadas com cruz, sacrifício, 
renúncia, sofrimento, morte. 
Contudo, elas pertencem ao coração da 
mensagem cristã: «Se alguém quiser seguir-
Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
e siga-Me». Com Jesus Cristo, todas estão 
incluídas natravessia da vida. Não para apelar 
a qualquer tipo de masoquismo ou para nos 
fazer mergulhar numa tristeza sem saída, 
sem esperança. Mas é justamente para 
encontrar o sentido da vida, através de uma 
«renovação espiritual», que faz «discernir, 
segundo a vontade de Deus, o que é bom, o 
que Lhe é agradável, o que é perfeito». Ainda 
que nos cause «insultos e zombarias», há 
um «fogo ardente» que sustenta o nosso ser, 
uma graça que «vale mais do que a vida».

Cada um tem a sua própria cruz: uma 
doença, uma perda afetiva, a maldade de um 
vizinho, a inveja de um familiar, a traição de 
um amigo... De nada adianta choramingar, 
na lamentação ou vitimização, como se tudo 
caísse sobre nós. Quando sofres, quando 
te sentes ferido, quando estás desiludido, 
quando foste traído, quando és perseguido, 
quando te sentes usado, quanto és insultado, 
medita na paixão de Jesus Cristo e nela 
encontrarás a tua identidade. O poder de 
Deus na fraqueza da cruz é o único capaz 
de te ensinar a atravessar o sofrimento, 
sem o negar, para aprender a sair dele 
transformado. Assim começa a renovação 
espiritual que te permite encontrar o pleno 
sentido da vida.

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO
XXII  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



E U C A R I S T I A S
31 Agosto | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Maria de Lurdes Oliveira Costa (a.n.), marido e pais

01 Setembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
António Leite Martins
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Maria Antonieta Magalhães Henriques e António Augusto Alves da 

Costa
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, filho, pais e sogros.
Maria Antonieta Magalhães Henriques (2.º a. f.)

02 Setembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Rodrigo Martins Novais, cunhado e sogros

19h - Igreja Nova
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Manuel de Araújo Alves
Márcia Aida Faria de Matos, pais, irmãos e sobrinhos

03 Setembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Alfredo de Magalhães
Baltazar Vitor Pinto
Deolinda Soares Castro e Joaquim Castro
Isaura da Silva, António de Magalhães, Isabel da Silva Costa e 

Manuel Couto Magalhães
José Fernando de Sousa Pinto da Fonseca
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Palmira Cunha Mendes
Rosalina Castro (7º dia)

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

19h - Igreja Nova
António Augusto Gonçalves Moreira (a.f.)
Armando de Oliveira e filho Albano
Armando Fernandes da Silva (30º dia)
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Vítor Daniel Rocha Lemos Marinho
António de Freitas

05 Setembro | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
Albano Castro (2º Aniversário)

19h00 - Igreja Nova
Rosa de Magalhães
António Magalhães Alves (8.º a. f.)

06 Setembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Deolinda Gonçalves
Pais, sogros e restante família de Maria Fernanda Leite Pinto
Rodrigo Martins Novais, cunhado e sogros

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria da Conceição Costa Oliveira e Anabela Freitas

12h00 - Igreja Nova
António Marinho e Maria de Moura

19h00 - Igreja Nova
Emília Oliveira, António Joaquim Alves, Teotónio Alves e José 

Oliveira Alves
Ester da Conceição Pedrosa e Amilcar Henrique Moniz

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/

