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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

INSCRIÇÕES 1º ANO
A partir do dia 1 de Agosto os pais e
encarregados
de
educação
podem
fazer a inscrição dos seus filhos e
educandos para o 1º ano da catequese.
Devem aceder ao site da paróquia ou usando
o link que aqui deixamos e preencher todas
as informações pedidas.

BODAS SACERDOTAIS
PE. JOSÉ MARIA

OBRIGADO,
SENHORA DE ANTIME!
PAG 2

No Domingo, dia 26 de Julho, realiza-se
uma missa de acção de graças pelos 25
anos de Ordenação Sacerdotal do Padre
José Maria Martins Fernandes, ocorrida a
23 de Julho de 1995. A celebração campal
terá lugar junto à Capela de Santa Ana, em
Moreira do Rei, às 15h.
Além desta paróquia o Padre José Maria
serve ainda as comunidades de Ribeiros,
Várzea Cova e Estorãos, que organizam
esta celebração festiva, com todas regras
de segurança em virtude da pandemia.

NOSSA SENHORA ESTÁ
NO CORAÇÃO DOS
FAFENSES
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.

HORÁRIO
EUCARISTIAS
A PARTIR DO DIA 04 DE JULHO

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*

Nem melhor nem pior. Foi uma festa bem
diferente. A festa de Nossa Senhora de
Antime deste ano deixou a clara convicção, se
dúvidas houvesse, de que está no coração dos
fafenses um grande amor a Nossa Senhora.

bens e de pessoas, não deixando de fazer o
possível e essencial, permitindo largamente
(mais até que o habitual) o acesso seguro às
imagens de Nossa Senhora, para todos tão
queridas.

Esse amor com que o povo fafense a venera
é resposta a um amor precedente. Sabem os
pequeninos, os simples e os humildes que em
Maria se vê a solicitude materna do Deus de
Jesus Cristo. Nela sempre sentimos o afago
da ternura e da bondade com que Deus nosso
Pai nos acaricia.

Como Párocos de Fafe cumpre-nos, por isso,
agradecer a larga compreensão e colaboração
dos devotos, romeiros e peregrinos em geral.
Um olhar de fé permitiu-nos ver e acolher
as graças nas desgraças. Para todos nós
foram dias vividos não sem um sentimento
de tristeza, mas igualmente com muita fé e
confiança, que está na base da devoção do
povo fafense a Nossa Senhora.

A pandemia da Covid19, de há uns meses a
esta parte, altera a nossa vida que tem que se
ajustar a essa circunstância, e não o contrário.
Também as nossas tradições festivas tiveram,
têm e terão nos próximos tempos que se
adaptar.
No caso da festa de Nossa Senhora de Antime
fizemo-lo muito bem. Em sintonia com os
responsáveis daquela Comunidade Paroquial,
na pessoa do Pe. Alfredo Saleiro Cardoso,
e na ligação necessária ao Arciprestado de
Fafe, na pessoa dos Párocos, definimos o
programa que não menosprezou elementos
indispensáveis desta peregrinação arciprestal,
como a beleza, a dignidade e a segurança de

Temos a clara consciência que escrevemos
uma página de exceção na longa história
desta vetusta tradição. E como sabemos e
conhecemos pelas exceções históricas (vejase a exposição pública levada a cabo nestes
dias pelo Município, na Arcada) a tradição e a
regra não deixará de ser novamente cumprida.
Deus nos dê vida e saúde para tal.
Nossa Senhora, que está no meio de nós, veio
até nós! Não deixemos nós de ir até ela. E por
ela até Jesus!

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.

*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

QUATRO NOVOS
SACERDOTES

A ordenação dos quatro novos sacerdotes da Arquidiocese
de Braga é já este fim de semana. Os diáconos João
Castro da paróquia vizinha de Quinchães, Manuel Torre
de Balazar - Póvoa de Varzim, Pedro Sousa de Ronfe Guimarães e Miguel Neto de Dume - Braga, receberão,
das mãos do Senhor Arcebispo, o Sacramento da
Ordem. Poderá acompanhar no Facebook e YouTube da
Arquidiocese a 19 de Julho, às 15h30.
Pode conhecer melhor a história de
cada um deles através do link que aqui
deixamos.
Convidamos todos a rezar pelas suas
vocações para que sejam sempre fiéis à
missão que Cristo e a Igreja lhes confiam.

Os Párocos

mundo e os ceifeiros são os Anjos. Como o
joio é apanhado e queimado no fogo, assim
será no fim do mundo: o Filho do homem
enviará os seus Anjos, que tirarão do seu
reino todos os escandalosos e todos os que
praticam a iniquidade, e hão-de lançá-los na
fornalha ardente; aí haverá choro e ranger de
dentes. E os justos brilharão como o sol no
reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, oiça».

XVI
DOMINGO
TEMPO COMUM | ANO A

REFLEXÃO
O ‘episódio’ deste Décimo Sexto
Domingo (Ano A) mostra-nos o perigo do
discernimento errado ou precipitado: a
determinação inicial em arrancar o joio pode
levar à destruição do trigo. Uma boa maneira
de vencer essa impaciência é invocar o
auxílio do Espírito Santo.

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I
Sabedoria 12, 13.16-19
Não há Deus, além de Vós, que tenha
cuidado de todas as coisas; a ninguém
tendes de mostrar que não julgais
injustamente. O vosso poder é o princípio da
justiça e o vosso domínio soberano torna-Vos
indulgente para com todos. Mostrais a vossa
força aos que não acreditam na vossa omni
potência e confundis a audácia daqueles que
a conhecem. Mas Vós, o Senhor da força,
julgais com bondade e governais-nos com
muita indulgência, porque sempre podeis
usar da força quando quiserdes. Agindo
deste modo, ensinastes ao vosso povo que
o justo deve ser humano e aos vossos filhos
destes a esperança feliz de que, após o
pecado, dais lugar ao arrependimento.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 85 (86)
Senhor, sois um Deus clemente e
compassivo.
Vós, Senhor, sois bom e indulgente,
cheio de misericórdia para com todos
os que Vos invocam.
Ouvi, Senhor, a minha oração,
atendei a voz da minha súplica.
Todos os povos que criastes virão adorar-Vos,
Senhor,
e glorificar o vosso nome,
porque Vós sois grande e operais maravilhas,
Vós sois o único Deus.
Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo,
paciente e cheio de misericórdia e fidelidade.
Voltai para mim os vossos olhos
e tende piedade de mim.

LEITURA II
Romanos 8, 26-27
rmãos: O Espírito Santo vem em auxílio da
nossa fraqueza, porque não sabemos que
pedir nas nossas orações; mas o próprio

Espírito intercede por nós com gemidos
inefáveis. E Aquele que vê no íntimo dos
corações conhece as aspirações do Espírito,
pois é em conformidade com Deus que o
Espírito intercede pelos cristãos.
EVANGELHO
Mateus 13, 24-43
Naquele tempo, Jesus disse às multidões
mais esta parábola: «O reino dos Céus pode
comparar-se a um homem que semeou boa
semente no seu campo. Enquanto todos
dormiam, veio o inimigo, semeou joio no
meio do trigo e foi-se embora. Quando o
trigo cresceu e começou a espigar, apareceu
também o joio. Os servos do dono da casa
foram dizer-lhe: ‘Senhor, não semeaste
boa semente no teu campo? Donde vem
então o joio?’. Ele respondeu-lhes: ‘Foi um
inimigo que fez isso’. Disseram-lhe os servos:
‘Queres que vamos arrancar o joio?’. ‘Não! –
disse ele – não suceda que, ao arrancardes
o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os
crescer ambos até à ceifa e, na altura da
ceifa, direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro
o joio e atai-o em molhos para queimar; e
ao trigo, recolhei-o no meu celeiro’». Jesus
disse-lhes outra parábola: «O reino dos Céus
pode comparar-se ao grão de mostarda que
um homem tomou e semeou no seu campo.
Sendo a menor de todas as sementes,
depois de crescer, é a maior de todas as
plantas da horta e torna-se árvore, de modo
que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus
ramos». Disse-lhes outra parábola: «O reino
dos Céus pode comparar-se ao fermento
que uma mulher toma e mistura em três
medidas de farinha, até ficar tudo levedado».
Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem
parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir
o que fora anunciado pelo profeta, que
disse: «Abrirei a minha boca em parábolas,
proclamarei verdades ocultas desde a
criação do mundo». Jesus deixou então
as multidões e foi para casa. Os discípulos
aproximaram-se d’Ele e disseram-Lhe:
«Explica-nos a parábola do joio no campo».
Jesus respondeu: «Aquele que semeia a boa
semente é o Filho do homem e o campo é o
mundo. A boa semente são os filhos do reino,
o joio são os filhos do Maligno e o inimigo
que o semeou é o Diabo. A ceifa é o fim do

“Os justos brilharão como o sol”
O trigo e o joio não são dois tipos de
pessoas, mas duas formas de conduta, que
estão (sempre) presentes em cada um de
nós. O bem e o mal crescem juntos no nosso
coração.
As duas parábolas seguintes confirmam o
contraste entre a situação inicial e o resultado
final: duas pequenas coisas, o grão de
mostarda e o fermento, têm a capacidade de
produzir tão grande efeito. Estas parábolas
ajudam-nos a perceber a maneira de ser
e de agir de Deus, da qual nos podemos
aproximar através do crescimento e
amadurecimento na vida espiritual. A meta
é uma vida feliz, segundo a expressão
poética usada pelo Mestre, na conclusão: “os
justos brilharão como o sol”. O brilho do sol
simboliza a alegria de uma vida feliz. Para o
cristão, ser feliz é viver uma relação íntima
de amizade com o Deus de Jesus Cristo.
Apliquemos estas propostas à oração.
Invocar o Espírito Santo
A petição é a mais habitual e espontânea
forma de rezar, quando estamos nos
primeiros degraus da vida espiritual. Dizemos
a Deus o que pode ou tem de fazer em nosso
favor ou em benefício de outrem.
É legítimo interceder pelas necessidades
que nos parecem mais urgentes, as que
facilmente somos capazes de percepcionar.
Há, contudo, o perigo de ficarmos
encurralados nas nossas fragilidades.
Esquecemos aqueloutra proposta de Jesus
Cristo: “seja feita a vossa vontade”. Razão
tem Paulo para nos lembrar que “não
sabemos o que pedir”. Ao invocar o auxílio
do Espírito Santo, o nosso coração alarga-se
à medida do coração de Deus. E a semente
começa a germinar, o fermento começa a
levedar.
Reflexão:
Laboratório da Fé

EUCARISTIAS

20 Julho | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
António Sousa Gavaia e Paulo Nuno Sousa Dantas

19h - Igreja Nova
José Aníbal de Oliveira
Ana da Conceição Pinto
António José Lopes Costa e Manuel Matias
Fernando Cerqueira Sousa Guedes (7º dia)
Emília Oliveira, António Joaquim Alves, Teotónio Alves e José
Oliveira Alves
António Sousa Gavaia e Paulo Nuno Sousa Dantas
Joaquim Antunes Queirós

21 Julho | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
Fernanda Barroso Magalhães
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros

22 Julho | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Maria Augusta Rodrigues e marido
Ana Maria Sampaio Osório Novais
Miguel Gonçalves e Esposa Maria Rosa Silva Sousa
Manuel da Costa e Esposa Maria Eufémia Rodrigues

23 Julho | QUINTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Ação de Graças pelo dom da vida de Emília Sousa Gonçalves
19h - Igreja Nova
Joaquim Ribeiro
Francisco Sousa Antunes e ação de graças pelo dom da vida
Maria da Costa (a. f.)

24 Julho | SEXTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Gonçalves e Almas do Purgatório
Jerónimo Machado (7º a.f.)
19h - Igreja Nova
Maria Júlia Antunes (30ºdia)
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Prof. Humberto Freitas Gonçalves e família
Elvira Marques dos Reis
Rosinda Marinho
Armando Costa Novais

25 Julho | SÁBADO

18h - Igreja Matriz
José Francisco Salgueiro (a.f.)
19h - Igreja Nova
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira
Padre Manuel Fernandes
António Óscar Antunes Pereira Costa e pais
Fernando Paulo, esposa, filho, pais e sogros

26 Julho | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Leopoldina Cunha, pais e marido
Joaquim Oliveira Carvalho e sogros
Maria da Conceição Teixeira Mesquita e
António de Jesus Ferreira
Armindo Teixeira, Esposa Florinda Faria
10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Elvira Rodrigues Novais e pais
Luís Mário Aguiar Pinto Lopes
Rogério Filipe da Costa Nogueira
Henrique Fernando Ribeiro Rocha
Eduardo Lemos, Pais e Sogros
Albino Gonçalves, pais, sogros, sobrinho e cunhado
João Manuel Sousa Alves e M.ª de Fátima Alves Batista
Emília Teixeira Ribeiro
Teresa de Jesus Oliveira, José de Castro e João Oliveira
12h00 - Igreja Nova
António Marinho e Maria de Moura
19h00 - Igreja Nova
Palmira Cunha Mendes
Alberto Soares e Lucinda Novais
Artur Camelo de Sousa e Angelina Gonçalves Meireles
Aníbal Marinho da Cruz e Intenção Particular

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

