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ANO DE  
SÃO JOSÉ

P ara celebrar os 150 anos da 
declaração do Esposo de Maria 
como Padroeiro da Igreja Católica, 

o Papa Francisco convoca o “Ano de São 
José” com a Carta apostólica “Patris 
corde – Com coração de Pai”.
A Carta apostólica traz os sinais da 
pandemia da Covid-19, que – escreve 
Francisco – nos fez compreender a 
importância das pessoas comuns, 
aquelas que, distantes dos holofotes, 
exercitam todos os dias paciência 
e infundem esperança, semeando 
corresponsabilidade. Justamente 
como São José, “o homem que 
passa desapercebido, o homem 
da presença cotidiana discreta e 
escondida”. E mesmo assim, o seu é 
“um protagonismo sem paralelo na 
história da salvação”. Com efeito, São 
José expressou concretamente a sua 
paternidade ao ter convertido a sua 
vocação humana “na oblação sobre-
humana de si mesmo ao serviço do 

Messias”. E por isto ele “foi sempre 
muito amado pelo povo cristão”. 
A carta do sucessor de Pedro salienta 
inda que São José é um exemplo para 
os homens de hoje no acolhimento 
que fez a Maria “sem colocar condições 
prévias”, e na “coragem criativa” do 
carpinteiro de Nazaré, ao enfrentar os 
“problmeas concretas da sua família”. 
No apelo a celebrar São José de forma 
extraordinária até ao 08 de Dezembro 
de 2021, o Papa faz tabém um forte 
apelo à dignidade e honestidade 
no trabalho. “É necessário tomar 
renovada consciência do significado 
do trabalho que dignifica” e que nos 
torna participantes na própria obra da 
criação.
“Não se nasce pai, torna-se tal.” É uma 
das expressões fortes de Francisco 
nesta Carta Apostólica. Inspira-se em 
São José para falar na necessidade 
de uma parternidade que não é 
subjugadora mas que liberta, que 
cuida responsavelmente, 
mostrando os caminhos 
da vida aos filhos.

IGREJA NOVA 
DE SÃO JOSÉ

A nossa paróquia tem uma das 
suas igrejas dedicada a São José 

. Vamos durante todo este ano (até 
8 de Dezembro) rezar no final das 
eucaristias a oração que o Papa deixou 
no final da Carta Apostólica que 
apresentamos e convidamos a ler.

CONFISSÕES 
ARCIPRESTADO 

Para valorizar a celebração do 
sacramento da Reconciliação, em 

tempo de pandemia, os sacerdotes 
do arciprestado de Fafe organizam-se 
numa escala de Confissões que engloba 
todas as paróquias. Assim sendo, todas 
as quintas-feiras, dos meses de Janeiro 
a Março, entre as 18h e as 19h, haverá 
um sacerdote disponível para atender 
em confissão os fiéis que se quiserem 
abeirar do confessionário. 
Recordamos que de segunda a sexta 
um dos pároco está disponivel para o 
sacramento no final da missa das 9h 
(entre as 9h30 e as 10h). 
Às quartas-feiras esse 
horário é alargado até às 
10h30.

SUSPENSÃO DA 
CATEQUESE 
PRESENCIAL

Tendo ainda presente o estado 
de emergência, estendemos 

a suspensão da catequese no seu 
modelo presencial até ao fim do mês 
de janeiro. Em coordenação estamos 
constantemente a reavaliar a situação, 
por isso, pedimos a vossa atenção à 
nossa informação.

FESTA DA PALAVRA 

As crianças do 4º ano de Catequese 
irão fazer a Festa da Palavra no 

dia 23 de Janeiro, na Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus.

MARCAÇÃO DE 
EUCARISTIAS

Relembramos que pode marcar 
as intenções de missa para o ano 

de 2021, nas sacristias ou no cartório, 
usando os impressos próprios.

ASSINATURA 
DIGITAL 

ORAÇÃO
Salve, guardião do Redentor 
e esposo da Virgem Maria! 
A vós, Deus confiou o seu Filho; 
em vós, Maria depositou  
a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos 
pai também para nós 
e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça,  
misericórdia e coragem, 
e defendei-nos de todo o mal.  
Amen.

https://www.diocese-braga.pt/arciprestadodefafe/noticia/27116/
https://www.paroquiadefafe.com/post/assinatura-digital-boletim-igreja-nova
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


INFÂNCIA MISSIONÁRIA BATISMO

A INFÂNCIA 
MISSIONÁRIA É UMA 
ESCOLA PARA A VIDA!

AS ÁGUAS 
DE DEUS

APP da

Caridade
BATISMO
DO SENHOR
10 Janeiro

CANTO BATISMAL

Mergulhamos  
Como quem se veste de água  
E toma a forma  
De um fogo novo

Ouvimos uma voz que enternece. 
Paternal 
Como a que embala  
Precedendo o sono

Reboa como que a abraçar 
E ressoa 
Na direção da luz emocionada 
Do corpo e das veredas… 
 
Quanto mais me inclino 
Melhor a escuto: 
Louvado sejas, Senhor, 
A tua voz faz-me pequeno!

[Bruno Pinto]

FAMÍLIA 
SAMARITANA:  
VIVE O BATISMO!

Os membros da família devem 
descobrir a data do seu batismo 
e colocá-la com criatividade num 
lugar comum da casa.   

Pretende-se, através da Infância 
Missionária, educar as crianças 
a crescerem num espírito 

missionário universal, desenvolvendo 
assim, através de múltiplas dinâmicas, 
uma consciencialização solidária de 
“crianças que ajudam e evangelizam 
crianças”.

Quem melhor do que uma criança para 
levar a refletir, sensibilizar e despertar 
todos aqueles que a rodeiam, para 
além das outras crianças também 
os pais, catequistas, professores e 
educadores em geral? O desejo de 
partilha e oração por todas as crianças 
do mundo, tantas vezes esquecidas, 
abandonadas e desamparadas é 
contagiante.

Despertar este sentimento de 
caridade desde tenra idade é a missão 
constitutiva de toda a Igreja. Faz-
nos crescer mais atentos, vigilantes e 
disponíveis. Esta é uma escola que nos 
tornará pessoas diferentes, crianças 
melhores, uma preparação consciente 
e contínua que à posteriori nos poderá 
levar ao voluntariado missionário.

Somos seres em construção e, 
como todas as construções, bons 
alicerces suportam grandiosos 
empreendimentos. Assim se 
constroem grandes seres humanos, 
capazes de verem para além do que a 
vista alcança, capazes de verem com o 
coração.

É necessário despertar as crianças 
para as várias formas de pobreza e 
comprometer as comunidades na 
redescoberta do outro, deixando para 
trás egocentrismos e trabalhando a 
proximidade e a solidariedade.  

Chegar a um adulto através de uma 
criança é um meio muito assertivo, 

pois para além de estarmos a 
trabalhar o crescimento de um ser 
que se tornara grandioso pelas suas 
obras, estamos também a apelar ao 
discernimento dos adultos, tornando-
os também melhores pessoas.

Quando uma criança é “educada” a 
amar o próximo como a si mesmo, 
é uma criança que tem Deus como 
amigo no seu coração e que sempre 
vai ter fé e esperança de que, com as 
suas atitudes, pode fazer a diferença e 
ajudar os seus irmãos.

Os missionários são felizes assim, 
quando conseguem tornar alguém 
ainda mais feliz.

A Infância Missionária é isto mesmo, 
uma escola Universal de fé e de 
solidariedade que orienta o carisma 
missionário das crianças a favor de 
outras crianças. Por isso regemo-nos 
pelo lema: “De todas as crianças do 
mundo, sempre amigos!” e “Com Jesus 
e com Maria, Missionários Todo o dia!”

Todos os batizados são convidados 
a fazer missão. Queres tu também 
agarrar este desafio de seres 
missionário\a?!

Emerenciana Silva 
Infância Missionária de Balasar e CMAB

Há um elemento natural 
dominante na cena do Batismo 
de Jesus: é a água do rio Jordão, 

que brota de uma nascente no monte 
Hérmon, na fronteira com o Líbano, 
atravessa o lago de Tiberíades e 
percorre a Terra Santa para terminar 
o seu curso no mar Morto. Parece que 
as águas do rio não se resignam a 
morrer naquela bacia de água salgada 
e em evaporação: para cobrir os 104 
km em linha reta entre os dois lagos, 
Tiberíades e Morto, o Jordão precisa 
de mais de 330 km. Há um sugestivo 
aforisma rabínico que compara os 
dois lagos ao amor e ao egoísmo: o 
primeiro recebe as águas do Jordão e 
depois dá-as à região; o segundo, por 
seu lado, recebe-as e retém-nas, e é 
por isso que é denominado “Morto”, 
precisamente como aquele que não 
quer amar e dar.

A água é, em todo o caso, o sinal 
fundamental do Batismo cristão no 
seu dúplice valor de purificação e 
regeneração vital. Mas é também a 
substância principal que constitui 
o nosso corpo e que cobre o nosso 
planeta. Na página da criação que abre 
a Bíblia, as águas são apresentadas 
como a segunda obra criada por Deus, 
após a luz, naturalmente segundo 
uma conceção que reflete a ciência do 
tempo e que distingue as nuvens com 
chuvas, conservadas numa espécie 
de reservatório no alto dos céus, e as 
águas que estão sobre a superfície 
terrestre.

Leiamos então o passo do Génesis 
que – como acontece para a luz e a 
treva – supõe um ato de «separação» 
realizado por Deus. «Deus disse: haja 
um firmamento no meio das águas 
para separar as águas das águas. Deus 
fez o firmamento e separou as águas 
que estão sob o firmamento das 
águas que estão sobre o firmamento. 
E assim aconteceu. Deus chamou 

o firmamento céu. E foi noite e foi 
manhã: segundo dia. Deus disse: as 
águas que estão sob o céu recolham-
se num único lugar e apareça o seco. 
E assim aconteceu. Deus chamou 
ao seco terra, e chamou a massa das 
águas mar. Deus viu que era coisa 
boa» (1,6-10).

O tema da água é cada vez mais central 
nos nossos dias, tanto que costuma 
dizer-se que as guerras futuras não 
serão combatidas pela posse do 
petróleo e das fontes energéticas, mas 
pela conquista de reservas hídricas. O 
papa Francisco, na “Laudato si’”, define 
o direito à água como «essencial, 
fundamental e universal», e proibir 
o acesso dos pobres à água potável 
«significa negar-lhes o direito à vida» 
(n. 30).

No livro do Génesis 1,2 lê-se: «O 
Espírito de Deus pairava sobre as 
águas». Estamos ainda antes da 
criação da luz e das águas, e eis que 
aparece o «espírito» (“rûah”) divino, 
um vocábulo que, por si próprio, 
em hebraico pode indicar também 
o «vento» fortíssimo que fustiga as 
águas caóticas do abismo, símbolo do 
nada que precede a criação. Mas é mais 
provável que o autor sagrado queira 
representar o espírito divino criador 
que irrompe precisamente no nada, 
retratado pelas águas tumultuosas, 
dando origem à Criação. As «grandes 
águas», sobretudo do mar, podem 
ser, na Bíblia, um sinal negativo que o 
Criador domina, tutelando a Criação 
da destruição (pense-se no dilúvio). 
Neste versículo, porém, destaca-se o 
domínio de Deus que elimina o nada 
e desencadeia a Criação. 

Card. Gianfranco Ravasi 
In Famiglia Cristiana

https://www.famigliacristiana.it/blogpost/le-acque-di-dio-e-la-loro-separazione.aspx


LEITURA I  
Isaías 42, 1-4.6-7

Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem 
Eu protejo, o meu eleito, enlevo da 
minha alma. Sobre ele fiz repousar o 
meu espírito, para que leve a justiça 
às nações. Não gritará, nem levantará 
a voz, nem se fará ouvir nas praças; 
não quebrará a cana fendida, nem 
apagará a torcida que ainda fumega: 
proclamará fielmente a justiça. Não 
desfalecerá nem desistirá, enquanto 
não estabelecer a justiça na terra, 
a doutrina que as ilhas longínquas 
esperam. Fui Eu, o Senhor, que te 
chamei segundo a justiça; tomei-te 
pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança 
do povo e a luz das nações, para 
abrires os olhos aos cegos, tirares do 
cárcere os prisioneiros e da prisão os 
que habitam nas trevas».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 71 (72)

O Senhor abençoará o seu povo na 
paz.          

Tributai ao Senhor, filhos de Deus, 
tributai ao Senhor glória e poder. 
Tributai ao Senhor a glória do seu 
nome, 
adorai o Senhor com ornamentos 
sagrados.             
A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens, 
o Senhor está sobre a vastidão das águas. 
A voz do Senhor é poderosa, 
a voz do Senhor é majestosa.           
A majestade de Deus faz ecoar o seu 
trovão 
e no seu templo todos clamam: Glória! 
Sobre as águas do dilúvio senta-Se o 
Senhor, 
o Senhor senta-Se como Rei eterno.     

LEITURA II 
Actos 10, 34-38

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra 

e disse: «Na verdade, eu reconheço 
que Deus não faz acepção de pessoas, 
mas, em qualquer nação, aquele 
que O teme e pratica a justiça é-Lhe 
agradável. Ele enviou a sua palavra aos 
filhos de Israel, anunciando a paz por 
Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. 
Vós sabeis o que aconteceu em toda a 
Judeia, a começar pela Galileia, depois 
do baptismo que João pregou: Deus 
ungiu com a força do Espírito Santo a 
Jesus de Nazaré, que passou fazendo 
o bem e curando todos os que eram 
oprimidos pelo demónio, porque Deus 
estava com Ele».

EVANGELHO 
Marcos 1, 7-11

Naquele tempo, João começou a 
pregar, dizendo: «Vai chegar depois 
de mim quem é mais forte do que eu, 
diante do qual eu não sou digno de me 
inclinar para desatar as correias das 
suas sandálias. Eu baptizo na água, 
mas Ele baptizar-vos-á no Espírito 
Santo». Sucedeu que, naqueles dias, 
Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi 
baptizado por João no rio Jordão. Ao 
subir da água, viu os céus rasgarem-se 
e o Espírito, como uma pomba, descer 
sobre Ele. E dos céus ouviu-se uma voz: 
«Tu és o meu Filho muito amado, em 
Ti pus toda a minha complacência».

No domingo da celebração do 
Baptismo de Jesus (Ano B), a palavra 
que sai da boca de Deus é viva e eficaz, 
confirma a aliança de amor de Deus 
Pai com a Humanidade, cuja plenitude 
se alcança em e com Jesus Cristo, o seu 
“Filho muito amado”.

“Filho muito amado”

O baptismo de Jesus Cristo comporta 
uma experiência interior de grande 

intensidade. Confirma o propósito 
inicial apresentado pelo evangelista 
Marcos: “Início do Evangelho de 
Jesus Cristo, Filho de Deus” (Marcos 
1, 1). Sim, Jesus Cristo é o Filho muito 
amado do Pai. E, por antecipação, 
ratifica o que há de ser dito por Pedro, 
na viragem para a segunda parte do 
evangelho: “Tu és o Messias” (Marcos 
8, 29). Sim, Jesus Cristo é o Ungido do 
Espírito Santo.

Eis que começa o mundo novo, a 
vidanova dos filhos de Deus. Não 
precisamos de esperar o fim do 
mundo; já podemos acolher essa vida 
oferecida por Aquele que “baptizar-
vos-á no Espírito Santo”.

O baptismo, no rio Jordão, é o pórtico 
de entrada na vida pública. Depois 
do necessário tempo de retiro, há 
de reunir à sua volta um grupo de 
discípulos, para estarem com ele, para 
aprenderem com ele, para viverem 
com ele, para viverem como ele.

Ao conhecer quem é Jesus Cristo, 
ficamos a saber quem podem ser 
os seus discípulos. Ser discípulo, ser 
cristão, é aceitar o Mestre com os 
lábios e o coração; é testemunhar 
com a boca (palavras) e com as mãos 
(obras) o amor divino; é assumir a 
‘cultura do cuidado’, como propôs 
o Papa Francisco, no primeiro dia 
deste ano (na mensagem para o Dia 
Mundial da Paz); é acompanhar o 
Mestre como discípulo missionário.

Nascemos de Deus. Ele põe em cada 
um de nós a sua ‘complacência’. 
É talvez uma palavra difícil de 
compreender, que expressa uma 
declaração de amor, manifesta o 
quanto Deus nos quer bem.

Quer dizer: apreço, estima, bem-
querer, amizade, amor. Está aberto o 
caminho de discipulado! Deus entra 
na nossa vida. Eu e tu, podemos 
entrar na vida de Deus. Juntos, vamos 
acompanhar Jesus Cristo!

Guia-nos e impele-nos, neste 
itinerário, a presença do Espírito 
Santo. Abre os olhos do nosso coração, 
o Espírito Santo sustenta-nos na 
caridade, garante-nos a misericórdia 
divina, faz renovar sobre nós a 
continuidade da identidade e missão 
do mestre: Tu és o filho muito amado 
de Deus, em ti o Pai pôs toda a sua 
complacência.

Acompanhar Jesus Cristo 

“Tu és o meu Filho muito amado, em 
Ti pus toda a minha complacência”. A 
voz que ecoou no rio Jordão dirigia-
se a Jesus Cristo, para revelar a sua 
identidade e missão. Hoje, aplica-se a 
cada um de nós.

A partir da consciência de ser 
baptizado, disponho-me a dar 
continuidade à missão do Mestre. 
Iniciamos a ‘série’ sobre o discipulado, 
ou melhor, vamos dar os primeiros 
passos no caminho intencional de 
seguimento de Jesus Cristo. Talvez não 
sejam passos, mas apenas a inscrição 
como ‘aprendizes’ de discípulos.

Uns, porventura, já são capazes de dar 
passos firmes; outros, ainda estão a 
‘gatinhar’ ou à procura do equilíbrio 
para se manterem de pé. Juntos, 
nos próximos ‘episódios’, vamos 
acompanhar Jesus Cristo. 

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“BATIZAR-VOS-Á 
NO ESPÍRITO 
SANTO” 
BATISMO DO SENHOR  
FESTA | B



E U C A R I S T I A S
11 Janeiro | SEGUNDA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
Carlos Soares da Costa
Joel Orlando Novais Marinho (30º dia)
Fernando Oliveira Freitas, Conceição Carvalho e Maria Fernanda Carvalho Freitas

12 Janeiro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Joaquim Pinto Lemos
José de Barros (7º dia)
Luís Leite Rolo
Rosa Maria Gonçalves e José Antunes

13 Janeiro | QUARTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Alzira Alves Rodrigues

18h - Capela de Santo Ovídio

19h - Igreja Nova
Alzira Alves Rodrigues
Artur Rocha e filho Armando
Martinho de Sousa Oliveira

14 Janeiro | QUINTA-FEIRA 
9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e pais

19h - Igreja Nova
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Orlando Gonçalves, pais e sogros
Fernanda de Jesus Soares Almeida
Maria Alice Magalhães e Ramiro Marinho
Rodrigo Manuel Alves Oliveira, sogros, pais e cunhado
António Rodrigues

15 Janeiro | SEXTA-FEIRA

9h  - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Acção de graças a Santa Rita
José Silva (a.n) e Maria Emília Fernandes Guimarães

16 Janeiro | SÁBADO
 9h - Igreja Nova
Joaquim Costa , esposa e genros
Joaquina Lobo Teixeira
Cónego Fernando Monteiro
Funcionários falecidos do Centro de Saúde de Fafe
Manuel de Araújo Alves e pais
Ricardo Ferreira e Virgílio Ferreira

10h15 - Sagrado Coração de Jesus

17 Janeiro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Soledade Mendes, pais e marido
Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Armindo Teixeira e Esposa Florinda Faria

10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Albino Castro Lopes (15 a.f.)
Domingos Leite Oliveira, pais, sogros e familiares
Ana Martins e António Alves Leite 

11h30 - Igreja Nova

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/

