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QUARESMA  
E PÁSCOA

O Departamento para a Liturgia 
da Arquidiocese de Braga 
propõe, na continuidade do 

que aconteceu no Advento-Natal, uma 
caminhada para o Tempo Litúrgico de 
Quaresma e Páscoa, cujo tema é “APP 
da Caridade – Upgrade”, disponível 
para todas as comunidades cristãs que 
queiram seguir esta proposta.
Inspirada na virtude teologal da 
Caridade, que é o núcleo fundamental 
do Plano Pastoral que a Arquidiocese 
está a viver de 2020 a 2023, assume 
a linguagem de um dos desafios do 
mesmo Plano Pastoral: intensificar 
o uso das novas tecnologias na ação 
eclesial. Com uma imagem e um 
conteúdo apelativo, procurará chegar 
também aos públicos mais juvenis. 

APP DA 
CARIDADE

Na continuidade 
do percurso 

feito no Advento 
e Natal a paróquia terá disponível 
uma página digital onde passo a 
passo, desde a quarta feira de cinzas 
até ao Pentecostes disponibilizamos 
subsídios para oração, meditação, 
reflexão e celebração em família. 
Procuraremos que o material 
disponibilizado possa ser acessível a 
crianças e a adultos. 
No seu computador ao telemóvel pode  
semana a semana descarregar um 
pdf que o ajudará no caminho destes 
tempos fortes.

DA CRUZ 
À LUZ

De s a f i a m o s 
cada elemento da 

família a tomar parte 
neste caminho, onde 
todos cuidam de todos, 
onde todos estão unidos em oração, 
abraçam a Cruz e caminham com 
esperança e na caridade para a Luz da 
vida: Jesus Cristo Ressuscitado.

1. Criemos em casa um cantinho de 
oração.

2. Coloquemos lá a Cruz e a Bíblia

3. Construa uma cruz com material 
reciclável e que a mesma seja 
colocada no exterior da casa, como 
sinal da vivência da Quaresma.

4. Fotografem o vosso cantinho e 
partilhem com #dacruzaluz #psefafe

FAFE RECOLHE 
BENS PARA CABO 
DELGADO
CAMPANHA SOLIDÁRIA

Estamos a promover até ao final 
deste mês uma campanha de 

recolha de bens para enviar para Cabo 
Delgado, em Moçambique, uma região 
imensamente afetada por conflitos 
armados provocados por grupos 
rebeldes, que já causaram 2 mil vítimas 
mortais e 600 mil deslocados.
Esta é uma campanha solidária, 
encabeçada pelo Centro Missionário 
da Arquidiocese de Braga, que recolhe 
apenas dos seguintes bens que estejam 
em bom estado: lonas e tendas, 
cobertores, utensílios de cozinha 
(panelas, baldes e bacias), a parte 
metálica de instrumentos/ferramentas 
agrícolas (enxadas, pás, forquilhas, 
tesouras de podar, foices, catanas, 
roçadeiras, picaretas, carrinhos de 
mão), material de costura não elétrico 
(máquinas, linhas, agulhas, tesouras), 
ferramentas de carpintaria não 
elétricas (afiadores, níveis, alicates, 
turquesas, fitas métricas, serras, 
serrotes, cola de madeira, plainas, 
formões, martelos, berbequins 
manuais, lima, grosa, grampos, serras, 
trinchas, machadinhas, enchó), jogos 
de chaves de fendas, jogos de chaves 
de bocas e chave inglesa. São materiais 
que fazem muita falta às populações 
moçambicanas de Cabo Delgado. 

Para receber e posteriormente 
encaminhar o que cada um tiver 
para doar, estaremos disponíveis nos 
seguintes dias e horas no salão da 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em 
Fafe: dia 16, das 15h às 17h; dia 18, das 
17h às 19h, dia 19, das 19h às 21h. Se não 
puder nestes dias ou horas combine a 
sua entrega pelo número 927481782 
ou pelo email paroquiadefafe@gmail.
com.

APP DA CARIDADE
UPGRADE

  
APP DA  
CARIDADE  
UPGRADE
CAMINHADA QUARESMA E PÁSCOA

https://www.paroquiadefafe.com/app-da-caridade


PAPA FRANCISCO
10 Fevereiro 2021  
Quem reza é como alguém enamorado: leva sempre no 
coração a pessoa amada, onde quer que esteja. Portanto, 
podemos rezar em qualquer momento, nos acontecimentos 
de cada dia: na rua, no escritório, no trem; com palavras ou no 
silêncio de nosso coração. #Oração 

11 Fevereiro 2021  
No #DiadoEnfermo, reservemos uma atenção especial às 
pessoas doentes e àqueles que as assistem. O pensamento 
vai, em especial, aos que sofrem os efeitos da pandemia 
do #coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres, 
expresso a minha solidariedade.

disse...

@pontifex_pt

Caminhar juntos”, interpretação 
linear de uma Igreja Sinodal 
proposta pelo nosso Programa 

Pastoral, não é a mera atitude de uma 
camaradagem alegre. Tem muitos 
pressupostos e concretizações bem 
definidas. A Quaresma acontece no 
centro de uma conversão pastoral 
a operar na vida das pessoas e das 
comunidades. É tempo favorável para 
que a renovação não seja adiada nos 
propósitos e nas programações. Lado a 
lado, com vidas interligadas, sabendo 
que ninguém se salva sozinho, 
proponho que seja tempo para 
cuidarmos do próximo, humanizando 
os cuidados que temos, ou devemos 
ter, uns para com os outros.

1Propusemo-nos viver 
intensamente a caridade, 
redescobrindo Deus como amor. 

Este amor dará, por sua vez, um rosto 
sinodal à Igreja, na consciência de que 
somos um único corpo, juntos na vida e 
no discernimento do caminho a seguir. 
Sugiro, por isso, que se acompanhe 
e faça a caminhada quaresmal 
preparada pelo nosso Departamento 
Arquidiocesano para a Liturgia. O tema 
central desta caminhada é a caridade 
operativa, que se concretiza não só nas 
obras de misericórdia mas também 
no cuidado, atenção e escuta do outro. 
As diversas sugestões de filmes e 
livros poderão ajudar--nos a moldar 
o coração. Esta consciencialização 
de que a paternidade de Deus nos 
leva a sonhar e a trabalhar por uma 
fraternidade universal exige que a 
solidariedade seja efectiva, imitando 
Cristo, o Bom Samaritano, para que a 
Igreja se torne um verdadeiro “Hospital 
de Deus” que a todos acolhe e a cada 
um testemunha solicitude concreta.

2O Papa Francisco, na sua 
mensagem para o Dia Mundial 
da Paz, sugeriu um itinerário 

que gostaria que fosse trabalhado 
durante estes 40 dias quaresmais. 
Neste mundo de fragmentação e de 
indiferença, vamos reconhecer, como 
prioridade, o dever de fomentar a 

cultura do cuidado. A pandemia não 
permite programas muito elaborados. 
A responsabilidade e as incertezas 
parecem inibir-nos, reduzindo a vida 
das comunidades aos mínimos. O 
Santo Padre refere que, neste mar 
agitado, necessitamos de uma bússola 
e que esta consiste na gramática do 
cuidado. Não podemos perder o norte e 
acreditamos que é possível, no meio de 
todas as contingências, dar serenidade 
e mostrar que não podemos adiar 
a construção de um mundo mais 
humano. 

3Para que esta aventura quaresmal 
se torne viável e efectiva, 
necessitamos de, como condição 

prévia a tudo o resto, cuidar de nós 
mesmos, deixando-nos possuir 
e orientar pela Palavra de Deus, 
meditando-a e permitindo que ela nos 
vá moldando em gestos de verdadeira 
auto-estima. Necessitamos de uma 
visão positiva sobre aquilo que somos 
e o que a vida nos reserva. É tempo de 
ultrapassar tantas lamentações que 
não conduzem a nada. Valorizemos o 
que somos e trabalhemos para sermos 
melhores.

4Cuidando de nós mesmos, 
através da Palavra e da oração, 
prosseguimos a nossa caminhada 

cuidando dos outros e da natureza. 
O que intuímos interiormente 
transpomo-lo para as relações, sabendo 
que o grande problema da sociedade 
moderna reside no paradigma da 
convivência social que adoptamos. 
Não precisamos de referir que temos 
prazer de saber curiosidades da vida 
alheia, partilhada acriticamente, e que, 
pelo contrário, estamos muito longe 
de um testemunho de proximidade, no 
sentido que Cristo nos indicou, e que a 
parábola do Samaritano nos esclarece. 
O homem ferido da parábola tem 
muitos rostos. O nosso coração terá de 
ser tocado por situações de sofrimento 
e de injustiça que proliferam ao nosso 
lado, assim como em tantos contextos 
do planeta.

São muitas as vulnerabilidades, 
fragilidades e pobrezas. Cuidar dos 
doentes, dos idosos, dos sem abrigo, 
das vítimas da solidão e isolamento, 
das situações de violência doméstica, 
dos migrantes, dos desempregados… 
Quando estamos envolvidos pela 
caridade, sabemos que esta lista 
está incompleta e que já ouvimos 
estas coisas muitas vezes. Somos 
especialistas nas considerações 
e na abordagem dos problemas. 
Importa agir, cuidando efectivamente, 
começando por casa, chegando ao 
ambiente laboral, mergulhando no 
seio da comunidade, arriscando olhar 
para a sociedade que nos rodeia. Que 
poderei assumir concretamente para 
cuidar dos outros?

5Nos tempos que correm, não 
necessitamos de grandes coisas. 
Basta cuidar através das coisas 

pequenas, com muita humildade 
e no momento presente. Valem as 
coisas materiais, renunciando para 
poder partilhar, e as espirituais como 
maravilhosos sinais de presença. O 
contributo penitencial ou a renúncia 
quaresmal ajudam-nos a ir para além 
das boas intenções e a enveredar pelo
testemunho, pois a Igreja 
Arquidiocesana também deve cuidar 
da pobreza, através do Fundo Partilhar 
com Esperança e das necessidades 
básicas da comunidade de Santa 
Cecília de Ocua, na diocese de Pemba, 
em Moçambique.
A parábola do Samaritano, com que 
Cristo explica ao doutor da lei quem 
era o próximo, termina com um convite 
à imitação. “Vai e faz o mesmo” (Lc 
10, 30). Não se trata de uma simples 
meditação pia com considerações 
teóricas interessantes. Ela deve 
comprometer e o tempo da Quaresma 
deverá ser aproveitado para ver o que 
este “fazer o mesmo” implica. Cada um 
deverá questionar-se, as comunidades 
deverão discernir sinodalmente 
sobre os verdadeiros conteúdos desta 
parábola, os movimentos poderão 
sentir necessidade de uma nova 
vitalidade criativa. Vamos cuidar 
do próximo. Não limitemos este 
compromisso ao tempo da Quaresma. 
A Páscoa significa o testemunho de um
Cristo Vivo, visível no amor com 
que cuidamos dos outros. Não 
desperdicemos esta oportunidade! 
Pedi coisas conhecidas. Estarão a ser 
vividas?

† Jorge Ortiga,  
Arcebispo Primaz

CUIDAR DO  
PRÓXIMO

MENSAGEM PARA A QUARESMA 2021

MENSAGEM  
PAPA FRANCISCO

VIDEO COM A MENSAGEM DO 
SR. ARCEBISPO

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-02/papa-francisco-mensagem-quaresma-2021-fe-esperanca-caridade.html
https://www.youtube.com/watch?v=bDZN2l9YiFs&feature=emb_logo


LEITURA I  
Levitico 13, 1-2.44-46

O Senhor falou a Moisés e a Aarão, 
dizendo: «Quando um homem tiver 
na sua pele algum tumor, impigem 
ou mancha esbranquiçada, que possa 
transformar-se em chaga de lepra, 
devem levá-lo ao sacerdote Aarão ou 
a algum dos sacerdotes, seus filhos. 
O leproso com a doença declarada 
usará vestuário andrajoso e o cabelo 
em desalinho, cobrirá o rosto até ao 
bigode e gritará: ‘Impuro, impuro!’. 
Todo o tempo que lhe durar a lepra, 
deve considerar-se impuro e, sendo 
impuro, deverá morar à parte, fora do 
acampamento».

SALMO RESPONSORIAL  
Salmo 31 (32)

Sois o meu refúgio, Senhor; dai-me a 
alegria da vossa salvação.         

Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa 
e absolvido o pecado. 
Feliz o homem a quem o Senhor 
não acusa de iniquidade 
e em cujo espírito não há engano.           

Confessei-vos o meu pecado 
e não escondi a minha culpa. 
Disse: Vou confessar ao Senhor a 
minha falta 
e logo me perdoastes a culpa do 
pecado.              
Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos 
perigos, 
fazei que à minha volta só haja hinos de 
vitória. 
Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no 
Senhor, 
exultai, vós todos os que sois rectos de 
coração. 

LEITURA II 
1 Corintios 10, 31 – 11, 1

Irmãos: Quer comais, quer bebais, ou 
façais qualquer outra coisa, fazei tudo 
para glória de Deus. Portai-vos de 

modo que não deis escândalo nem aos 
judeus, nem aos gregos, nem à Igreja 
de Deus. Fazei como eu, que em tudo 
procuro agradar a toda a gente, não 
buscando o próprio interesse, mas o 
de todos, para que possam salvar-se. 
Sede meus imitadores, como eu o sou 
de Cristo.

EVANGELHO 
Marcos 1, 40-45

Naquele tempo, veio ter com Jesus 
um leproso. Prostrou-se de joelhos 
e suplicou-Lhe: «Se quiseres, podes 
curar-me». Jesus, compadecido, 
estendeu a mão, tocou-lhe e disse: 
«Quero: fica limpo». No mesmo 
instante o deixou a lepra e ele ficou 
limpo. Advertindo-o severamente, 
despediu-o com esta ordem: «Não 
digas nada a ninguém, mas vai 
mostrar-te ao sacerdote e oferece 
pela tua cura o que Moisés ordenou, 
para lhes servir de testemunho». Ele, 
porém, logo que partiu, começou 
a apregoar e a divulgar o que 
acontecera, e assim, Jesus já não podia 
entrar abertamente em nenhuma 
cidade. Ficava fora, em lugares 
desertos, e vinham ter com Ele de toda 
a parte.

A palavra de Deus dá-nos como 
modelo de fé um leproso. O encontro 
pessoal com Jesus Cristo abre à 
possibilidade da libertação de tudo o 
que oprime e faz sofrer o ser humano: 
“Quero: fica limpo”.

“Quero: fica limpo”

Como é actual este episódio! Os 
constrangimentos provocados pela 
Covid-19 ajudam-nos a compreender 
um pouco melhor a situação dos 
leprosos: desde os primeiros relatos do 

Antigo Testamento (cf. o capítulo treze 
do livro do Levítico), eram obrigados 
ao confinamento e ao distanciamento 
social. Não admira que, também hoje, 
se use o termo ‘lepra’ para referir a 
pandemia que estamos a atravessar.

É com simplicidade e com convicção 
que o leproso se aproxima e pede 
ao Mestre e Médico, Jesus Cristo: 
“Se quiseres, podes curar-me”. 
Quantas vezes temos escutado algo 
semelhante: Senhor, livra-nos deste 
vírus que nos enfraquece e nos 
destrói, que nos afasta e nos mata, 
que nos atormenta e desumaniza. De 
alguns, infelizmente, continuamos 
também a ouvir que se trata de um 
terrível castigo divino por causa dos 
nossos pecados.

Jesus Cristo, hoje como ontem, não 
vai nessa onda e prefere mostrar, 
com palavras e actos, a compaixão 
e a misericórdia. Agora, vemo-lo 
nos nossos hospitais, em nossas 
casas, presente na compaixão e 
na misericórdia dos profissionais 
de saúde, dos voluntários e dos 
trabalhadores e trabalhadoras, dos 
vizinhos e amigos, em cada homem e 
mulher que se arrisca ao contágio por 
amor à vida, em favor do irmão frágil 
ou doente.

A doença, escreveu o Papa Francisco, 
na mensagem para o Dia Mundial do 
Doente (que acontece a cada onze 
de fevereiro), “faz-nos sentir a nossa 
vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, 
a necessidade natural do outro. Torna 
ainda mais nítida a nossa condição de 
criaturas, experimentando de maneira 
evidente a nossa dependência de 
Deus”. Por isso, a doença também 
nos faz pensar “sobre o sentido da 
vida; uma pergunta que, na fé, se 
dirige a Deus”, ainda que nem sempre 
encontremos “imediatamente uma 
resposta”.

As curas realizadas por Jesus Cristo 
são sempre sinal exterior de algo 
mais profundo e mais importante que 
acontece àqueles que se deixam tocar 

pelo seu amor.

Queira Deus que seja esse o ‘milagre’ 
deste nosso tempo: a imunidade de 
grupo que ansiamos com a vacina, 
como dizia uma publicação nas redes 
socais, seja acompanhada também 
pela humanidade de grupo. 

Vem aí a Quaresma

O episódio deste domingo lembra-me 
o início do poema de Fernando Pessoa: 
“Deus quer, o homem sonha, a obra 
nasce”.

A Quaresma, que aí vem, desafia-nos a 
‘sonhar’ o querer de Deus, para que se 
realize a sua obra.

A História da Salvação mostra que 
Deus se implica connosco, “Deus é 
vida que move a vida, que faz novas 
todas as coisas, que abre horizontes de 
futuro, que volta a levantar o que está 
caído, que volta a pôr em movimento 
a existência, que não condena mas 
faz recomeçar, dando sempre novas 
oportunidades” (Paolo Scquizzato).

Caminhemos nesta Quaresma à luz da 
Aliança estabelecida e renovada por 
Deus, ao longo dos tempos, até aos 
nossos dias, até à nossa vida. 

Reflexão:  
Laboratório da fé

PALAVRA 
DE DEUS

REFLEXÃO

“QUERO:  
FICA LIMPO” 
VI DOMINGO 
COMUM | B



E U C A R I S T I A S

CORAÇÃO
SAMARITANO
ESTENDER A MÃO AO POBRE!
Neste tempo de confinamento por causa da 
pandemia, esteja atento. Se precisar ou souber 
quem precise de alguma ajuda urgente ou se 
conhecer alguma situação difícil que necessite 
de auxílio, contacte-nos por aqui: 927481781 – 
927201816 – 910273481 – 913049276 ou pelo email 
paroquiadefafe@gmail.com.

15 Fevereiro | SEGUNDA-FEIRA

Abel Carlos Oliveira Gonçalves (30º dia)
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emilia Gomes Marques
Emilia Gomes Marques e marido
João Borges Pamplona Júnior (30ºdia)
Joaquim Sena Pereira
Maria Helena (30ºdia)

16 Fevereiro | TERÇA-FEIRA

António Barroso Magalhães
Emilia Gomes Marques
João Gonçalves de Oliveira (a.n)
Manuel de Araújo Alves e pais
Ricardo Ferreira e Virgilio Ferreira

17 Fevereiro | QUARTA-FEIRA

Alzira Alves Rodrigues
Artur Rocha (12º a. f.)
Emilia Gomes Marques
Eufémia Mendes, pais e marido
Maria Peixoto Freitas
Rosa da Costa Cunha (30ºdia)
Soledade Mendes, pais e marido

18 Fevereiro | QUINTA-FEIRA 

António Sousa Gavaia, pais, irmão e cunhados
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emilia Gomes Marques
Manuel Peixoto Freitas (2ºA.F) e (A.N)
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos
Torcato Melo, esposa Rosa Dias e genro Alberto Santos
Maria Rosa Silva Sousa, Marido e Genros.

19 Fevereiro | SEXTA-FEIRA

Emilia Gomes Marques
Paulo Nuno Sousa Dantas

20 Fevereiro | SÁBADO

Ana da Conceição Pinto
António Augusto Freitas Lameiro
António Oliveira Aguiar e familiares falecidos
Emilia Gomes Marques
Joaquina Lobo Teixeira
Maria das Dores Leite Castro e marido
Maria Helena Gonçalves

21 Fevereiro | DOMINGO

Pelo Povo
Albino Teixeira Castro Guimarães (10ºA.F), e esposa
Custódia de Oliveira, João a Costa e filho Eduardo
Elvira Rodrigues Novais e pais
Emilia Gomes Marques
Francisco Fernandes Pereira Castro, pais e sogros
Maria Oliveira Alves, pais e irmãos

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”

Estão suspensas todas as celebrações eucarísticas comunitárias em todas as Igrejas e Capelas, com efeitos imediatos e 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.

https://www.youtube.com/channel/UCM3GCieaKf8U1sSg-vHBzKw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/paroquiadefafe/

