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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 11º ANO

25 de Setembro
21h15

Centro Pastoral

Papa Francisco pede 

“REVOLUÇÃO
PACÍFICA” 

A G E N D E . . .

INÍCIO DA CATEQUESE
DE 17 A 23 DE OUTUBRO 

NOS RESPETIVOS CENTROS

REUNIÃO CATEQUISTAS
30 DE SETEMBRO 

21H15 - SCJ

NOVOS HÁBITOS 
DE «PRODUÇÃO E 
CONSUMO» PARA 
TRAVAR DEGRADAÇÃO 
DA NATUREZA
O Papa manifestou, na passada quarta-feira,  
no Vaticano a sua preocupação com as 
consequências da “exploração” da natureza 
e das pessoas, apelando a uma mudança 
no modelo económico, para o tornar mais 
“sustentável”.
Na audiência pública semanal, Francisco 
pediu “novos hábitos de produção e 
consumo, que contribuam para um novo 
modelo de crescimento económico, que 
garanta o respeito pela casa comum, o 
respeito pelas pessoas”.
“Abusar da natureza é um pecado grave, que 
nos faz mal e nos faz adoecer”, acrescentou.
A intervenção denunciou os “abusos” contra 
a natureza e convidou os cristãos a uma 
atitude de “contemplação”, assumindo a 
missão de ser “guardião do meio ambiente”.
“Ser contemplativos leva-nos a ser 
responsáveis, com estilos de vida 
sustentáveis, que respeitem e protejam a 
natureza, da qual também fazemos parte”, 
indicou.

O Papa destacou a importância de “aliar 
conhecimentos ancestrais” com novos 
conhecimentos técnicos, para promover a 
sustentabilidade.
“Penso de forma especial nos povos 
indígenas, com quem todos temos uma dívida 
de gratidão, também de penitência, para 
reparar o mal que lhes fizemos”, declarou.
Francisco falou numa “revolução pacífica” 
promovida por movimentos, associações e 
grupos populares que se comprometem a 
proteger o seu território, “com os seus valores 
naturais e culturais”.
A reflexão do Papa criticou uma “interpretação 
distorcida dos textos bíblicos”, que leva 
a fazer dos seres humanos “governantes 
absolutos de todas as outras criaturas” e 
promove a “exploração da terra, ao ponto de 
sufocá-la”.
“Explorar a criação, isto é pecado”, insistiu.
Francisco convidou a humanidade a recuperar 
a dimensão de “cuidado”, pela vida de todos, 
em particular dos mais frágeis.
“Os nossos irmãos mais pobres e a nossa 
mãe terra gemem por causa dos danos e 
injustiças que causamos e exigem outro 
caminho. Reclamam de nós uma conversão”, 
observou.

Como não podia deixar de ser, queremos iniciar 
o percurso da nossa catequese paroquial 
salvaguardando a saúde de todos os intervenientes, 
sem descurar a exigência dos percursos ajustados 
à circunstância pandémica. Assim sendo, 
decidimos, na Paróquia de Fafe, começar a 
catequese mais tarde, precisamente na semana de 
17 a 23 de Outubro, mais de um mês após o início 
da escola. 



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 caridade não é uma espécie de atividade 
de assistência social que se poderia 
mesmo deixar a outros, mas pertence à 
sua natureza, é expressão irrenunciável da 
sua própria essência.» (Deus Caritas Est, 25).

«O querigma possui um conteúdo 
inevitavelmente social: no próprio coração 
do Evangelho, aparece a vida comunitária e 
o compromisso com os outros. O conteúdo 
do primeiro anúncio tem uma repercussão 
moral imediata, cujo centro é a caridade.» 
(Evangelii Gaudium, 177).

1. FÉ - ESPERANÇA - 
CARIDADE

Abre-se um novo ciclo. Mantém-se, porém, a 
unidade. As virtudes teologais - fé, esperança 
e caridade - são três dons inseparáveis na 
nossa peregrinação espiritual, como também 
no nosso caminho pastoral. 
As três virtudes sustentam a graça recebida no 
batismo, que nos fez mergulhar na Vida Divina, 
e têm sido o fio condutor dos planos pastorais 
destes últimos anos, na nossa Arquidiocese, 
com o objetivo de percorrer um caminho de 
renovação eclesial. 
Redescobrir a alegria da fé conduz-nos a uma 
esperança mais firme nas promessas reveladas 
por Jesus Cristo. E agora movidos por essa 
esperança, como discípulos missionários, 
colocamos a nossa atenção na forma como 
estamos a viver o mandamento novo da 
caridade. 
Este plano pastoral é essencialmente uma 
proposta de comunhão e corresponsabilidade, 
atento à realidade concreta da Igreja, nesta 
hora. Alcançar os objetivos que são propostos 
depende do esforço e dedicação de todos, num 
verdadeiro exercício de comunhão eclesial. 
Neste contexto mundial marcado pela 
atual situação de pandemia, com todas as 
implicações e interrogações que acarreta, 
torna-se ainda mais pertinente recriar a 
vivência e a prática da caridade. Como criar 
uma consciência atenta e atuante diante dos 
problemas suscitados por esta situação e 
como responder às novas exigências que a 
realidade familiar e cultural nos colocam?
Este plano pastoral centrado na virtude da 
caridade pretende educar para e criar uma 
«cultura da caridade» que vai muito para além 
de uma assistência ocasional numa situação 
de pobreza, pois há imensas fragilidades e 
dores que não decorrem da falta de alimentos 
na mesa.

O Papa Francisco, quando convocou o Jubileu 
da Misericórdia, convidava já os cristãos a 
abrir a mente e o coração a Jesus Cristo para 
avançar no caminho da conversão pessoal e 
comunitária, para aprender a misericórdia e a 
ser misericordiosos com os nossos irmãos e 
irmãs. (cf. Francisco, Bula Misericordiae Vultus 
2015).

2. O PROGRAMA DO 
BOM SAMARITANO, O 
PROGRAMA DE JESUS

O plano pastoral inspira-se na Palavra de Deus, 
pois ela ilumina a vida da comunidade cristã, 
em cada circunstância. As comunidades 
cristãs devem discernir, a partir do Evangelho, 
os desafios sociais para transformar as novas 
realidades. Por isso, o Evangelho não é um 
mero conforto para a nossa consciência. 
Confrontar-se com o Evangelho é descobrir 
o rosto de Cristo na fragilidade de cada ser 
humano. É um fogo a atear, um sonho a realizar, 
um despertador para o nosso entorpecimento, 
para que nos compadeçamos da «ruína de 
José» (cf. Amós 6, 6). 
Escolhemos a parábola do (Bom) Samaritano 
como marca bíblica para este caminho 
eclesial. Propomos a leitura, no contexto dos 
dois episódios que a englobam: o encontro 
de Jesus com o doutor da Lei (Lucas 10, 25-
29); Jesus em casa de Marta e Maria (Lucas 
10, 38-42). O tema desta unidade bíblica mais 
alargada é: «Tendo recebido tudo do Senhor, 
devemos tudo dar aos outros».
A grande tradição da hermenêutica patrística 
vê no Bom Samaritano uma figura de Jesus 
Cristo que se aproxima da humanidade ferida, 
abandonada e deixada como morta na beira 
do caminho. 
O homem, de quem nada sabemos – é judeu 
ou samaritano? – e que desce de Jerusalém, 
cidade santa, para Jericó, cidade mundana, 
atacado por salteadores, é a imagem de 
Adão, humanidade, saído do Paraíso, ferido 
pelo pecado, privado da Graça e sem forças 
para retomar o seu caminho.
O afastamento do Sacerdote e do Levita 
indica a incapacidade da Lei e dos Profetas 
de socorrer o homem na sua condição atual 
de meio morto na beira do caminho. 
O Samaritano, figura de Jesus Cristo, é o 
único que o pode salvar. Todo o vocabulário 
e as imagens da passagem são obviamente 
aplicáveis a Jesus, Deus connosco, e 
unicamente a Ele. 

NOVO PLANO PASTORAL (CONTINUAÇÃO)  
UMA IGREJA SAMARITANA 

NOVO LIVRO DO NOSSO ARCEBISPO
No dia 22 de Setembro, será lançado no Espaço Vita o 
novo livro do Arcebispo D. Jorge Ortiga, “Caminhos de 
Esperança em período de confinamento”. Trata-se dos 
textos que o nosso pastoral foi elaborando ao longo do 
período de confinamento para as Eucaristias que foram 
celebradas no Paço Episcopal e transmitidas no Facebook.

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



LEITURA I  
Isaías 55, 6-9
Procurai o Senhor, enquanto se pode 
encontrar, invocai-O, enquanto está perto. 
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem 
perverso os seus pensamentos. Converta-
se ao Senhor, que terá compaixão dele, ao 
nosso Deus, que é generoso em perdoar. 
Porque os meus pensamentos não são os 
vossos, nem os vossos caminhos são os 
meus – oráculo do Senhor –. Tanto quanto 
o céu está acima da terra, assim os meus 
caminhos estão acima dos vossos e acima 
dos vossos estão os meus pensamentos.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 144 (145)

O Senhor está perto de quantos O invocam.       

Quero bendizer-Vos, dia após dia, 
e louvar o vosso nome para sempre. 
Grande é o Senhor e digno de todo o louvor, 
insondável é a sua grandeza.      
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as 
criaturas.           
O Senhor é justo em todos os seus caminhos 
e perfeito em todas as suas obras. 
O Senhor está perto de quantos O invocam, 
de quantos O invocam em verdade.     

 LEITURA II 
Filipenses 1, 20c-24.27a
Irmãos: Cristo será glorificado no meu corpo, 
quer eu viva quer eu morra. Porque, para 
mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, 
se viver neste corpo mortal me permite um 
trabalho útil, não sei o que escolher. Sinto-me 
constrangido por este dilema: desejaria partir e 
estar com Cristo, que seria muito melhor; mas 
é mais necessário para vós que eu permaneça 
neste corpo mortal. Procurai somente viver de 
maneira digna do Evangelho de Cristo.

EVANGELHO 
Mateus 20, 1-16a
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola: «O reino 
dos Céus pode comparar-se a um pro-
prie tário, que saiu muito cedo a contratar 
trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com 
eles um denário por dia e mandou-os para 
a sua vinha. Saiu a meia-manhã, viu outros 
que estavam na praça ociosos e disse-
lhes: ‘Ide vós também para a minha vinha 
e dar-vos-ei o que for justo’. E eles foram. 
Voltou a sair, por volta do meio-dia e pelas 
três horas da tarde, e fez o mesmo. Saindo 
ao cair da tarde, encontrou ainda outros 
que estavam parados e disse-lhes: ‘Porque 
ficais aqui todo o dia sem trabalhar?’. Eles 
responderam-lhe: ‘Ninguém nos contratou’. 
Ele disse-lhes: ‘Ide vós também para a minha 
vinha’. Ao anoitecer, o dono da vinha disse 
ao capataz: «Chama os trabalhadores e 
paga-lhes o salário, a começar pelos últimos 
e a acabar nos primeiros’. Vieram os do 
entardecer e receberam um denário cada 
um. Quando vieram os primeiros, julgaram 
que iam receber mais, mas receberam 
também um denário cada um. Depois de 
o terem recebido, começaram a murmurar 
contra o proprietário, dizen do: ‘Estes últimos 
trabalharam só uma hora e deste-lhes a 
mesma paga que a nós, que suportámos o 
peso do dia e o calor’. Mas o proprietário 
respondeu a um deles: ‘Amigo, em nada te 
prejudico. Não foi um denário que ajustaste 
comigo? Leva o que é teu e segue o teu 
caminho. Eu quero dar a este último tanto 
como a ti. Não me será permitido fazer o 
que quero do que é meu? Ou serão maus 
os teus olhos porque eu sou bom?’. Assim, 
os últimos serão os primei ros e os primeiros 
serão os últimos».

Deus toma a iniciativa de vir ao nosso 
encontro e a todos oferecer o seu amor. Ele 
quer-nos assim, à sua imagem e semelhança, 
sempre disponíveis para amar e perdoar. 
Por isso, continua “a contratar trabalhadores 

para a sua vinha: [...] Ide vós também para a 
minha vinha”

“Mandou-os para a sua vinha”
O centro da parábola está no ser e agir de 
Deus que quer inspirar a nossa vivência 
pessoal e comunitária. Os critérios de política 
social e de justiça distributiva não são a 
chave de leitura desta parábola. Ainda que, 
para muitos, seja estranho, Deus não nos 
trata segundo a lógica da produtividade do 
trabalho, mas insiste sempre numa nova 
oportunidade. Dos primeiros aos últimos, o 
objectivo é o mesmo: «mandou-os para a sua 
vinha».
A gratuidade revoluciona os nossos estilos 
de vida, em especial os que apenas se 
centram em obter mais lucros, em ter mais 
dinheiro. Jesus Cristo destaca a bondade e 
a generosidade, a partilha e a fraternidade 
Nobres princípios para a comunidade cristã!
O final parece inesperado. Mas a verdade 
é que os critérios não são desajustados. 
Até são do nosso agrado, quando nos 
situamos do lado dos beneficiados, os que 
são contratados em «último» lugar, no final 
do dia. O problema é quando estamos entre 
os «primeiros»: ficamos incomodados com 
a generosidade. O que é que te sugere a 
maneira de ser e de agir de Deus?
O nosso suposto prejuízo, segundo a lógica 
da justa retribuição conforme o trabalho de 
cada um, esquece a gratuidade e a partilha 
e centra-se na inveja e na murmuração. Tal 
e qual como os primeiros contratados da 
parábola!

Inveja e murmuração
A inveja e a murmuração destroem a 
comunidade. São uma janela aberta para 
a entrada do mal, uma barreira ao amor e 
ao perdão. São um veneno que divide a 
comunidade. O Papa Francisco não se cansa 
de alertar para estes dois grandes males 
pessoais e comunitários.
A pessoa invejosa é amarga: não sabe cantar, 
não sabe louvar; não conhece a alegria, 
pois está sempre mais fixa nos dons e nas 
capacidades dos outros do que na sua 
própria vida. É um semeador da amargura 
em toda a comunidade. Porque quando 
uma pessoa não tolera que outra tenha algo 
que ela não tem, tenta «rebaixá-la», fala mal 
dela, usa a arte destruidora da coscuvilhice. 
Tudo isto não é viver de maneira digna do 
Evangelho!

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

XXV  
DOMINGO  
TEMPO COMUM | ANO A



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

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Carminda dos Anjos Jacinto Sousa Gomes

19h - Igreja Nova
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Manuel Rodrigues Gonçalves (af)
Laura de Jesus Castro Novais (7º dia)
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
José Manuel Teixeira da Silva Soares

22 Setembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Aurora Martins (7º dia)
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Maria Luísa Pereira Rosa e Marido
Maria Augusta Rodrigues e marido
Rodrigo Soares da Costa
José Manuel Costa (6.º a. f.)

23 Setembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Emília Sousa Gonçalves
Joaquim Ribeiro de Magalhães e pais

19h - Igreja Nova
Maria Lopes, marido, filhos e genros
José Alberto Castro Dantas
Albertina Adriana da Silva
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Manuel da Costa e Esposa Maria Eufémia Rodrigues
José David Silva Costa (1.º a. f.)
Professora Maria Amélia Castro Rodrigues Vale (a. n.)

24 Setembro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Elvira Marques dos Reis
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Elvira Rodrigues Novais e pais
Rosinda Marinho
Maria Júlia Leite Pereira (5º af)
José Manuel Teixeira da Silva Soares
José Maria Gonçalves e esposa
Maria Fernanda Cunha e José Michael Cunha

25 Setembro | SEXTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Rosinda Gonçalves, marido, filhos e neto

19h - Igreja Nova
António Óscar Antunes Pereira Costa e pais
Padre Manuel Fernandes
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Agostinho Rodrigues Ribeiro (af)
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros
Maria Rosa Silva Sousa, marido e genros

26 Setembro | SÁBADO
18h - Igreja Matriz
Júlia Marques Lameiras e marido, José Francisco Salgueiro
Eduardo Fernandes e Albertina Silva Fernandes

19h00 - Igreja Nova
António Pereira Gomes, Maria Conceição e pais
Joaquim Nogueira Rodrigues (14º af)
Abano Teixeira e esposa
António Pereira e esposa
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira

27 Setembro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Leopoldina Cunha, pais e marido
Armando da Costa, esposa e Afonso Pires Nogueira

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
Eduardo Lemos e familiares
Henrique Fernando Ribeiro Rocha
João Manuel Sousa Alves e Maria de Fátima Alves Batista
Emília Teixeira Ribeiro
Leandro Araújo (a. f.) e Maria Celeste Sepúlveda

12h00 - Igreja Nova
Justiniano João Alves, esposa Maria e neta Sofia
António Marinho e Maria de Moura

19h00 - Igreja Nova
Manuel António dos Reis e esposa
Albertina Guimarães Mota

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


