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SEMANA LAUDATO SI 
16 a 24 de Maio
O Papa Francisco convida os católicos a 
celebrar a Semana ‘Laudato Si’, com o tema 
“Tudo está interligado”, no âmbito do 5.º 
aniversário desta encíclica ecológica e social.
“O grito da terra e o grito dos pobres não 
aguentam mais. Cuidemos da criação, dom do 
nosso bom Deus criador. Celebremos juntos 
a Semana Laudato Si’. Que Deus os abençoe 
e não se esqueçam de rezar por mim”, disse 
Francisco no vídeo divulgado pelo Vaticano 

que se pode ver no site https://laudatosiweek.
org/pt/home-pt/ e onde se podem encontrar 
variadas propostas para viver a semana.
Entre nós, esta semana ajuda-nos também a 
continuar o caminho que já fomos fazendo, 
nos últimos tempos, para conhecer este texto 
do magistério do Papa que nos encaminha 
para o Compromisso pela Casa Comum e pela 
Ética do Cuidado, que havemos de subscrever 
logo que possível.

CATEQUESE PAROQUIAL
Já temos data para o próximo encontro 
de “Catequese Paroquial” pelo facebook e 
youtube. No Sábado, dia 23 de Maio.

PORTAS 
ABERTAS
COM REGRAS
Tempos novos que pedem hábitos novos.

Só com um grande sentido de comunidade,  
de compreensão e colaboração conseguiremos  

que a reabertura das Igrejas e Capelas seja  
um processo tranquilo. 

Veja todas a mudanças que serão necessárias 
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https://www.paroquiadefafe.com/post/portas-abertas-com-regras
https://www.paroquiadefafe.com/post/hora-de-recomeçar
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ORIENTAÇÕES  
PARA REABRIR 

Os tempos que vivemos são inesperados, 
cheios de desafios e de mudanças. A pandemia 
do novo coronavírus obriga-nos a tal. Como 
Igreja, nos espaços eclesiais, não estamos 
isentos a essas mudanças. Elas requerem de 
todos nós a cabal compreensão da gravidade 
da situação e dos riscos que enfrentamos e, 
ao mesmo tempo, a integral cooperação e 
colaboração do maior número de pessoas. Da 
nossa parte, não esperamos outra coisa dos 

paroquianos que procuram nortear a sua vida 
por Jesus Cristo, na pertença, pelo Batismo, à 
Igreja Católica. 
Tudo o que fazemos é em nome da 
responsabilidade e do bem comum, assim 
como da solidariedade e da fraternidade, 
como bases da comunidade cristã. A vida, a 
saúde pessoal e pública são bens a proteger e 
a cuidar. A defesa da vida em todas as fases e 
circunstâncias é, e continua a ser, para a Igreja, 
princípio fundamental.
Os nossos Bispos, em sintonia com as 
directrizes das autoridades de saúde, 
elaboraram um vasto conjunto de Orientações 
para a retoma do culto público que está 
definido para 30 de Maio. Já as publicamos 

no nosso site e a sua leitura continua a ser 
fundamental até porque são elas a base que 
norteia a nossa ação.
A partir dessas Orientações, como Párocos ao 
serviço desta Paróquia, estamos a providenciar 
todos os procedimentos necessários para que 
a reabertura das nossas igrejas para oração 
individual ou celebração comunitária seja 
segura para todos. Só assim, poderemos 
enfrentar e superar esta pandemia que ainda 
infecta e continua a ser letal.
Que ninguém duvide que todas as mudanças 
que apresentamos são necessárias e bem 
ponderadas. Todas elas serão avaliadas 
consoante o decurso evolutivo da pandemia.  

QUE 
MUDANÇAS VÃO 

ACONTECER?
Domingo

8h - Igreja Matriz
9h30 - Igreja Nova
10h30 - Sagrado Coração Jesus
12h - Igreja Nova
15h - Sagrado Coração Jesus
19h - Igreja Nova

Segunda-feira
9h - Igreja Nova
18h - Santo Ovídio
19h - Igreja Nova

Terça-feira
9h - Igreja Nova
18h - Pardelhas
19h - Igreja Nova

Quarta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Fábrica do Ferro
19h - Igreja Nova

Quinta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Cisterna
19h - Igreja Nova

Sexta-feira
9h - Igreja Nova
18h - Granja
19h - Igreja Nova

Sábado
18h - Igreja Matriz
19h - Igreja Nova

QUE  
MISSAS 

TEREMOS?

COMO SE PODERÁ FAZER A 
INSCRIÇÃO PRÉVIA PARA A 
SANTA MISSA?
Para garantir que as assembleias de 
Domingo ou da Semana não superam a 
lotação anunciada, como atrás se disse, será 
obrigatória a inscrição para reserva de lugar 
em cada Missa. Essa inscrição terá de ser feita 
por telefone ou na internet, por meios e em 
horários que anunciaremos oportunamente.
Atenda-se a que a própria inscrição obedecerá 
a regras, sobretudo, que possibilitem a 
participação inclusiva a todos. Não havendo 
requisitos prévios para a participação, esta 
pode ser condicionada tendo em conta 
diversos factores.

E AS INTENÇÕES DE MISSA 
JÁ MARCADAS?
Como até aqui, os Párocos celebrarão 
diariamente por todas intenções que as 
pessoas já marcaram ou venham a marcar na 
Paróquia. Se alguma pessoa pretender alterar 
alguma das intenções já agendadas terá de o 
fazer, telefonicamente, com os Párocos. 
É importante que se perceba que a intenção 
marcada não garante lugar na assembleia. A 
obrigatoriedade de inscrição é para todos, 
tenham ou não intenção marcada.

QUE IGREJAS ESTARÃO 
ABERTAS?
Durante a semana, a Igreja Nova abrirá para as 
Eucaristias da manhã e da tarde. Os horários de 
abertura serão reduzidos.
A Igreja Matriz passará a abrir diariamente em 
horário mais reduzido apenas para a oração 
individual. A celebração dos funerais com Missa 
Exequial continuará a ter lugar na Igreja Matriz.  

3 C’s: COMUNIDADE! 
COMPREENSÃO! 
COLABORAÇÃO!
Estes três C’s são fundamentais perante este 
conjunto de alterações, como dissemos, 
ponderadas e assumidas. Continuaremos a 
ser a Comunidade que Deus nos pede se 
formos capazes de viver a Compreensão e a 
Colaboração! É óbvio que tudo isto é tão novo 
para os párocos como para os paroquianos. 
Estamos, obviamente, a zelar pela segurança e 
pela saúde integral de todos.
Queremos, com os nossos Bispos, apelar à 
consciência responsável das pessoas que 
se sentem doentes, assim como dos fiéis 
pertencentes a grupos de risco que não 
frequentem a Santa Missa, pelo menos, numa 

primeira fase. Registando-se evolução mais 
favorável da pandemia este conselho pode vir a 
ser alterado, como, aliás, todas as medidas que 
apresentamos. 
Já sabemos que não havendo possibilidade 
da participação ao mesmo tempo de todos os 
que costumavam participar na Santa Missa, 
sobretudo nas várias assembleias dominicais, 
asseguramos que continuará a haver a 
transmissão na televisão e sempre que nos for 
possível, na internet. 
Também pedimos às pessoas que têm a 
possibilidade de participar na Missa à semana 
que possam “ceder” lugar nas Missas de 
Domingo aos que, por razões de trabalho, estão 
impossibilitados de participar à semana. Será 
um belíssimo gesto!
As Missas à semana nas cinco Capelas têm 

também o intuito de “descongestionar” a eventual 
procura da Missa dominical. Mas também nelas 
se aplicam as mesmas medidas de segurança.
Finalizando: Estava longe do nosso pensamento 
que alguma vez pudéssemos ter que vivenciar 
tempos assim. Mas, na verdade, não podemos 
viver outro, porque não se pode viver um tempo 
que não existe. Só podemos viver o tempo 
presente com a realidade que ele acarreta e 
com as circunstâncias que o fazem. Unidos, 
com responsabilidade, com seriedade, com 
consciência cívica, com espírito colaborativo, 
entreajuda e, acima de tudo, com muito amor 
fraterno – a quele Jesus nos mandou viver 
diariamente – podemos enfrentar os tempos que 
aí vêm para todos nós.
Contamos com todos e com cada um.
Os Párocos

Distanciamento físico
2m

Limitação da lotação 
1/3 da capacidade

Uso Obrigatório de máscara 
Cada um tem de trazer

Desinfeção das mãos 
As igrejas terão doseadores

Equipas de acolhimento 
Para ajuda



LEITURA I  
Actos dos Apóstolos  8, 5-8.14-17
Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade 
da Samaria e começou a pregar o Messias 
àquela gente. As multidões aderiam 
unanimemente às palavras de Filipe, ao ouvi-
las e ao ver os milagres que fazia. De muitos 
possessos saíam espíritos impuros, soltando 
enormes gritos, e numerosos paralíticos e 
coxos foram curados. E houve muita alegria 
naquela cidade. Quando os Apóstolos que 
estavam em Jerusalém ouviram dizer que 
a Samaria recebera a palavra de Deus, 
enviaram-lhes Pedro e João. Quando 
chegaram lá, rezaram pelos samaritanos, 
para que recebessem o Espírito Santo, 
que ainda não tinha descido sobre eles: só 
estavam baptizados em nome do Senhor 
Jesus. Então impunham-lhes as mãos e eles 
recebiam o Espírito Santo.

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6

A terra inteira aclame o Senhor. 

Aclamai a Deus, terra inteira, 
cantai a glória do seu nome, 
celebrai os seus louvores, 
dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas 
obras».     
«A terra inteira Vos adore e celebre, 
entoe hinos ao vosso nome». 
Vinde contemplar as obras de Deus, 
admirável na sua acção pelos homens.     

Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi, 
vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. 
Bendito seja Deus que não rejeitou a minha prece, 
nem me retirou a sua misericórdia.  

LEITURA II 
1 Pedro 3, 15-18
Caríssimos: Venerai Cristo Senhor em vossos 
corações, prontos sempre a responder, 
a quem quer que seja, sobre a razão da 
vossa esperança. Mas seja com brandura e 
respeito, conservando uma boa consciência, 
para que, naquilo mesmo em que fordes 

caluniados, sejam confundidos os que dizem 
mal do vosso bom procedimento em Cristo. 
Mais vale padecer por fazer o bem, se for 
essa a vontade de Deus, do que por fazer 
o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só 
vez pelos nossos pecados – o Justo pelos 
injustos – para nos conduzir a Deus. Morreu 
segundo a carne, mas voltou à vida pelo 
Espírito.

EVANGELHO 
João 14, 15-21
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Se Me amardes, guardareis os 
meus mandamentos. E Eu pedirei ao Pai, que 
vos dará outro Paráclito, para estar sempre 
convosco: Ele é o Espírito da verdade, que 
o mundo não pode receber, porque não O 
vê nem O conhece, mas que vós conheceis, 
porque habita convosco e está em vós. Não 
vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. 
Daqui a pouco o mundo já não Me verá, mas 
vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis. 
Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai 
e que vós estais em Mim e Eu em vós. Se 
alguém aceita os meus mandamentos e os 
cumpre, esse realmente Me ama. E quem Me 
ama será amado por meu Pai e Eu amá-lo-ei 
e manifestar-Me-ei a ele».

Estamos na segunda parte do tempo pascal, 
o Sexto Domingo da Páscoa. A partir de 
agora, temos a referência contínua ao dom 
do Espírito Santo. Jesus Cristo convida-nos 
a viver uma nova presença, mais íntima e 
profunda.o.

“Habita convosco e está em vós”
Aparentemente, estamos desamparados 
porque o mundo não é capaz de ver a ‘nova’ 
presença, mas o ‘Paráclito’, o Espírito da 
verdade, sustenta-nos interiormente e jamais 
nos abandona. Nunca sozinhos! A promessa 

do Espírito Santo garante-nos a presença 
certa e contínua de Deus na nossa vida. 
Não temos a presença fisicamente ao nosso 
lado, mas temos, em nós, o seu Espírito: “O 
Espírito da verdade habita convosco e está 
em vós”. 
Estamos demasiado presos às categorias 
de espaço e de tempo. A rede digital prova-
nos que o tempo e o espaço podem ser 
encarados e vividos de outra forma, com 
outro alcance, além do horizonte dos nossos 
olhos e das nossas mãos.
O que parece invisível, um vírus, é capaz 
de fazer grandes estragos nas pessoas e 
nas dinâmicas sociais. Podemos também 
acreditar que a suposta invisibilidade de Deus 
não contradiz a sua existência. Sentes que o 
Espírito Santo habita em ti, te acompanha no 
dia-a-dia? Como é que o experimentas?
A paz e a segurança são-nos dadas pela 
experiência pessoal de nos sabermos 
habitados pela presença divina. Até quando 
ao redor tudo está em rebuliço, sentimo-nos 
seguros, somos sustentados por Deus. O 
evangelista usa o termo ‘Paráclito’: consola 
e conforta, encoraja e reanima, advoga e 
intercede em nosso favor como defensor.
Não nos dispensa de cumprir os requisitos 
básicos de segurança. Tivemos de fechar as 
igrejas, por exemplo. Antes, a consciência 
de que não somos donos da vida, que 
somos sustentados por Deus, exige que as 
cumpramos, com mais empenho. Sem medo!

A janela da esperança
Este ‘episódio’ pascal, através da presença 
viva e vivificadora do Espírito Santo, abre 
para nós a janela da esperança.
Hoje, como ontem, Jesus Cristo vive em nós 
e na comunidade através do seu Espírito: 
como alimento da nossa esperança; como 
luz que esclarece  as dúvidas e dissipa os 
medos; como força que nos anima nas 
dificuldades e adversidades quotidianas; 
como ar que nos acalma e enche de 
coragem; como fogo que nos inflama de 
entusiasmo; como amor que nos impele a 
cuidar dos outros e a fazer do mundo um 
lugar de fraternidade.

Nunca sozinhos!
O cristão não esmorece na esperança. Não 
deixa que o medo lhe roube a esperança! O 
Ressuscitado não nos deixa órfãos, não nos 
abandona.
“Convidemos Jesus a subir para o barco da 
nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos, 
para que Ele os vença. Com Ele a bordo, 
experimentaremos – como os discípulos – 
que não há naufrágio. Porque esta é a força 
de Deus: fazer resultar em bem tudo o que 
nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele 
serena as nossas tempestades, porque, 
com Deus, a vida não morre jamais” (Papa 
Francisco).
Conscientes das maravilhas realizadaspor 
Deus Pai, acompanhados pelo Filho, 
habitados pelo Espírito, vamos testemunhar a 
razão da nossa esperança!
Reflexão: Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO
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VI DOMINGO DA  
PÁSCOA
ANO A



E U C A R I S T I A S

18 Maio | SEGUNDA-FEIRA
Adriano Pires
Domingos Leitão Oliveira, pais, sogros e família
Joaquim Costa
Manuel Soares, esposa, filhos e netos
Acção de Graças ao Bom Pastor
Elvira Rodrigues Novais e pais
Adriano Costa Gonçalves
Acção de Graças ao Santíssimo Sacramento pelos 27º Aniversário da LIAM
António Sousa Gavaia e Paulo Nuno Sousa Dantas
Soledade Mendes, marido e pais
António Sousa Gonçalves e Paulo Nuno Sousa Dantas
Ana da Conceição Pinto (a.n.)
Torcato de Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
Carmezinda Soares (7º dia)

19 Maio | TERÇA-FEIRA
Emília Aurora Nogueira Machado
Aurora Ribeiro e Castro e Albertino da Silva
João Carlos Fernandes Frazão

20 Maio | QUARTA-FEIRA
Lídia Castro Cunha Nunes e Paulo Nuno Sousa Dantas
José Aníbal de Oliveira
Maria Isabel Peixoto
Lídia Castro Cunha Nunes e Paulo Nuno Sousa Dantas
Ana da Conceição Pinto
Ana da Conceição Pinto (1º a.f.)
Elvira Rodrigues Novais e pais
Augusto Silva Ferreira (a.n.)
Joaquim Antunes Queirós

21 Maio | QUINTA-FEIRA 
Custódia de Oliveira, João da Costa e filho Eduardo
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
José António Rodrigues de Castro (7º dia)

22 Maio | SEXTA-FEIRA
Elvira Rodrigues Novais e pais
Maria Emília Costa Oliveira, marido e família
Adelino Castro (a. n.) e Ana Lídia Magalhães Mota

23 Maio | SÁBADO
Emília Sousa Gonçalves, pais e irmãos
Emília Sousa Gonçalves, Pais e Irmãos
Armando Lameiras (a.n.)
Olívia Pereira, Avelino Abreu, Manuel Abreu
Ana da Conceição Pinto

24 Maio | DOMINGO*
Pelo Povo

* “O pároco está obrigado todos os domingos e dias de preceito na sua 
diocese, a aplicar a Missa pelo povo que lhe foi confiado” (CIC 534).
Tendo em conta esta normativa do Direito Canónio, que os párocos já 
observavam com a missa das 8h na Igreja Matriz, tendo agora apenas 
uma Celebração Dominical, passamos as intenções previstas de 
Domingo para o dia 25 de Maio. 

Estão suspensas todas as celebrações eucarísticas comunitárias em todas as Igrejas e Capelas até nova determinação. Porque 
a Eucaristia faz a Igreja, os Párocos celebrarão Missa diária, sem a participação do Povo. Nesta Missa terão presentes todas as 

intenções que estão marcadas e publicadas, a não ser que quem as mandou marcar peça a sua alteração.
Aos Domingos procuraremos transmitir a Eucaristia com a ajuda da FafeTV.

No site www.paroquiadefafe.com colocaremos vários subsídios para 
celebrarem a fé em família.
Aconselhamos que assistam à transmissão da Missa dominical, de 
preceito, pela televisão ou pela rádio.

LINKS PARA TRANSMISSÕES:

Facebook da Arquidiocese : 18h Seg. a Sáb; 11h Dom;
Santa Missa pela TV Canção Nova;
TVI: 11h Dom;
Renascença: 12h Eucaristia todos os dias; 18h30 Seg a Sex Recitação 
do Terço;
Santuário de Fátima;
Vatican News

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

https://www.facebook.com/arquidiocese.braga/
https://tv.cancaonova.com/programa/santa-missa-na-cancao-nova/
https://tvi.iol.pt/programa/missa/53c6b3993004dc006243d35d/sinopse
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
https://www.youtube.com/watch?v=OV13abPGjTI

