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ECOS CONSELHO
PASTORAL

Depois de alguns anos de interregno voltou
a reunir-se, na nossa Paróquia, o Conselho
Pastoral Paroquial, formado por mais de 30
elementos representativos do Povo de Deus,
a quem compete a promoção da comunhão,
do diálogo e da corresponsabilidade junto dos
Párocos. Com a salvaguarda das medidas de
segurança, por causa da pandemia, serviu, esta
primeira reunião ordinária, para dar a conhecer
o Estatuto do referido Conselho, que é chamado
a pronunciar-se sobre tudo o que diga respeito
ao fomento da atividade pastoral.
Este mesmo encontro serviu também para
tomar conhecimento mais próximo do Plano
Pastoral Diocesano, que temos vindo a publicar
na segunda página deste boletim, que nos
desafia a ser “Uma Igreja sinodal e samaritana”,
para que a partir dele se desenhem, no meio
da incerteza pandémica, as principais opções
pastorais da Comunidade.
Assim sendo, damos a conhecer o que dali
saiu como programação específica da nossa
Paróquia, no que concerte a alguns âmbitos da
vida eclesial:

MISSAS NAS CAPELAS
(regra geral. Atenção às excepções pontuais)
1ª quarta-feira – Fábrica do Ferro (18h)
2ª quarta-feira – Santo Ovídio (18h)
3ª quarta-feira – Cisterna (18h)
4ª quarta-feira – Pardelhas (18h)

1ª sexta-feira – Granja (17h adoração ao santíssimo
com confissões e missa às 18h)

MISSAS NAS IGREJAS
SÁBADOS
16h45 – SCJ com Catequese
18h – Ig. Matriz
19h – Ig. Nova

DOMINGOS
8h – Ig. Matriz
9h30 – Ig. Nova
10h30 – SCJ
11h30 – Ig. Nova com Catequese
19h – Ig. Nova
SEGUNDA A SEXTA
9h – Ig. Nova
19h – Ig. Nova

CONFISSÕES
Quartas-feiras – 9h30-10h30, na Igreja Nova
Primeiras sextas-feiras, 17h, na Granja

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Primeiras sextas-feiras de cada mês, 17h, na
Granja

CORAÇÃO SAMARITANO
Já sabemos que a parábola do (bom)
Samaritano vai ser o nosso pilar bíblico para o
próximo triénio pastoral. O Coração Samaritano
será a nossa imagem, com o objetivo de nos
lembrar que o nosso coração para ser ao jeito
do (bom) samaritano tem de ser preenchido,
que consegue olhar, que sabe cuidar e nunca
deixa de acompanhar.

REUNIÃO CATEQUISTAS
30 DE SETEMBRO
21H15 - SCJ

INÍCIO DA CATEQUESE
DE 17 A 23 DE OUTUBRO
NOS RESPETIVOS CENTROS

EQUIPAS DE
ACOLHIMENTO
O Serviço de Ministérios Litúrgicos do
Departamento Arquidiocesano para a
Liturgia vai transmitir na quinta-feira, dia 1
de Outubro, uma formação destinada às
equipas de acolhimento – um papel que
ganhou relevo nas comunidades cristãs no
contexto actual.
Com o tema “Desmascarar o acolhimento”, a
formação será transmitida pelas 21h15 através
das redes sociais da Arquidiocese de Braga,
permitindo aos participantes colocar questões
aos conferencistas.
A moderação estará a cargo do Pe.
Hermenegildo Faria e contará com a presença
de dois oradores: Pe. João Alberto Correia, que
falará sobre a hospitalidade cristã, e a psicóloga
Rita Fernandes, que abordará questões
relacionadas com a gestão de conflitos.

NOVO PLANO PASTORAL (CONTINUAÇÃO)

UMA IGREJA SAMARITANA
3. O ESTALAJADEIRO

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*
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

O estalajadeiro é a figura do cristão. Este
aspeto é complementado na história de Marta
e Maria em que Jesus mostra que o serviço –
caridade efetiva – só é fecundo se recebermos
primeiro de Deus a força para o cumprirmos
(ora et labora - reza e trabalha; ou, melhor
ainda: ora ut laborare possis - reza para que
possas trabalhar).
Um último elemento mostra bem que esta é
a intenção do evangelista. De facto, o Bom
Samaritano promete voltar para avaliar a
evolução das coisas. Esta evocação de uma
segunda vinda de Jesus para uma avaliação
do nosso exercício da caridade efetiva está
também presente em numerosas passagens
do Novo Testamento.
Para o exercício desta missão, a Igreja recebe
todos os recursos necessários de Cristo e
a responsabilidade de o fazer. Para isso,
como Maria, devemos sentar-nos primeiro
aos pés do Mestre de quem nos vem “Graça
sobre Graça” para podermos depois cuidar
dos nossos irmãos que, como nós próprios,
foram recolhidos nas margens dos caminhos.
A pergunta feita a Caim («Que fizeste do teu
irmão?») será também dirigida ao estalajadeiro
quando Jesus Cristo vier na sua glória para
julgar os vivos e os mortos.

4. A ESTALAGEM

A estalagem é a figura da Igreja. A imagem do
estalajadeiro como paradigma do discípulo de
Cristo, Bom Samaritano, e a Igreja, prefigurada
na estalagem, é o «hospital de Deus» (usando
uma expressão do Arcebispo S. Bartolomeu
dos Mártires), onde Cristo reúne aqueles que
recolhe meios mortos nas beiras dos caminhos
e os restitui à vida nova da Graça derramando
sobre eles o óleo e o vinho.
A Igreja recebe a missão de continuar a obra
de Jesus, o Bom Samaritano, e recebe dele
os meios para levar a bom termo essa missão
simbolizada pelo dinheiro e a promessa de
tudo pagar.
Uma pergunta fundamental para os que
desejamos a renovação da Igreja. E qual
o rosto renovado que sonhamos na nossa
visão? Que testemunho deve oferecer a Igreja
como resposta ao dom que o Senhor lhe faz e
à missão que lhe confiou?
Não nos pode bastar uma Igreja que oferece
respostas ou serviços a quem no-los vem
pedir. «Primeirear» (cf. Evangelii Gaudium,
24) significa dar o primeiro passo, tomar a

iniciativa, sem medo, sair ao encontro de,
procurar nas encruzilhadas do caminho e
convidar os excluído; significa um desejo
imenso de olhar os outros «com olhos de
ver» e de lhes oferecer misericórdia, que nós
também já recebemos dos braços do Pai.
Significa uma Igreja com um programa: as
obras da misericórdia, na vertente material e
espiritual. Cada uma destas é um verdadeiro
itinerário a ser proposto na evangelização e
na celebração dos sacramentos, pois tudo se
orienta para «o que fizestes a um dos mais
pequeninos a Mim o fizestes» (Mateus 25, 40)
«O testemunho evangélico, a que o mundo é
mais sensível, é o da atenção às pessoas e
o da caridade a favor dos pobres, dos mais
pequenos, e dos que sofrem. A gratuidade
deste relacionamento e destas ações, em
profundo contraste com o egoísmo presente
no homem, faz nascer questões precisas,
que orientam para Deus e para o Evangelho.»
(Redemptoris Missio, 42).
Será este o sonho de uma Igreja que não
se encerra nos seus «domínios», mas que
quer gastar e entregar-se ao serviço da
humanidade? Uma igreja capaz de escuta,
de encontro e de relação? Uma Igreja capaz
de ver e de se compadecer da miséria e da
dor dos seus filhos? Sonhamos uma Igreja
Samaritana? Desejamos uma Igreja pobre e
livre? Que rosto de Deus encontra quem bate
à porta da Igreja?

TRIÉNIO PASTORAL
2020/2023
Olhar, Cuidar, Acompanhar
2020/2021
«Chegou ao pé dele e vendo-o, encheu-se
de compaixão» (Lucas 10, 33)
Onde há amor há um olhar
2021/2022
«Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando
nelas azeite e vinho» (Lucas 10, 34)
Onde há amor nascem gestos
2022/2023
«Colocou-o sobre a sua própria montada,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele»
(Lucas 10, 34)
Onde há amor aí habita Deus

disse...
PAPA FRANCISCO

22 DE SETEMBRO 2020
A vida humana se baseia sobre três relações
fundamentais intimamente ligadas: as
relações com Deus, com o próximo e com a
terra. #TempoDaCriação

23 DE SETEMBRO 2020
O caminho da #solidariedade precisa
da subsidiariedade: não há verdadeira
solidariedade sem participação social, sem a
contribuição das famílias, das associações,
das cooperativas, das pequenas empresas,
da sociedade civil. #AudiênciaGeral

“Os mesmos sentimentos que havia em
Cristo”

XXVI
DOMINGO

Existem discordâncias em todas as
comunidades. Importa não agir por orgulho
ou rivalidade, mas procurar ‘a união que faz a
diferença’. O modelo é sempre Jesus Cristo,
como repete a Carta aos Filipenses: “os
mesmos sentimentos que havia em Cristo”.

TEMPO COMUM | ANO A

Exemplo desses sentimentos são a
humildade do despojamento, a capacidade
de vencer o orgulho e a inveja, lutar contra a
murmuração, dispor-se a servir a todos, com
alegria.
“Qual dos dois fez a vontade ao pai?”
A parábola confirma anteriores ensinamentos
(cf. Mateus 7, 21): “Nem todo aquele que
Me diz ‘Senhor, Senhor’ entrará no reino dos
Céus, mas só aquele que faz a vontade de
meu Pai que está nos Céus”.

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I
Ezequiel 18, 25-28
Eis o que diz o Senhor: «Vós dizeis: ‘A
maneira de proceder do Senhor não é justa’.
Escutai, casa de Israel: Será a minha maneira
de proceder que não é justa? Não será antes
o vosso modo de proceder que é injusto?
Quando o justo se afastar da justiça, praticar
o mal e vier a morrer, morrerá por causa do
mal cometido. Quando o pecador se afastar
do mal que tiver realizado, praticar o direito e
a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus
olhos e renunciar às faltas que tiver cometido,
há-de viver e não morrerá».
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 24 (25)
Lembrai-Vos, Senhor, da vossa
misericórdia.
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos,
ensinai-me as vossas veredas.
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me,
porque Vós sois Deus, meu Salvador:
em vós espero sempre.
Lembrai-Vos, Senhor, das vossas
misericórdias
e das vossas graças que são eternas.
Não recordeis as minhas faltas
e os pecados da minha juventude.
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa
clemência,
por causa da vossa bondade, Senhor.
O Senhor é bom e recto,
ensina o caminho aos pecadores.
Orienta os humildes na justiça
e dá-lhes a conhecer os seus caminhos.
LEITURA II
Filipenses 2, 1-11
Irmãos: Se há em Cristo alguma consolação,
algum conforto na caridade, se existe alguma
comunhão no Espírito, alguns sentimentos
de ternura e misericórdia, então completai a
minha alegria, tendo entre vós os mesmos
sentimentos e a mesma caridade, numa só
alma e num só coração. Não façais nada

por rivalidade nem por vanglória; mas, com
humildade, considerai os outros superiores
a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus
próprios interesses, mas aos interesses
dos outros. Tende em vós os mesmos
sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele,
que era de condição divina, não Se valeu
da sua igualdade com Deus, mas aniquilouSe a Si próprio. Assumindo a condição de
servo, tornou-Se semelhante aos homens.
Aparecendo como homem, humilhou-Se
ainda mais, obedecendo até à morte, e morte
de cruz. Por isso, Deus O exaltou e Lhe
deu um nome que está acima de todos os
nomes, para que ao nome de Jesus todos se
ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e
toda a língua proclame que Jesus Cristo é o
Senhor, para glória de Deus Pai.
EVANGELHO
Mateus 21, 28-32
Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes
dos sacerdotes e aos anciãos do povo: «Que
vos parece? Um homem tinha dois filhos. Foi
ter com o primeiro e disse-lhe: ‘Filho, vai hoje
trabalhar na vinha’. Mas ele respondeu-lhe:
‘Não quero’. Depois, porém, arrependeu-se
e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e
falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu:
‘Eu vou, Senhor’. Mas de facto não foi.
Qual dos dois fez a vontade ao pai?». Eles
responderam-Lhe: «O primeiro». Jesus disselhes: «Em verdade vos digo: Os publicanos
e as mulheres de má vida irão diante de vós
para o reino de Deus. João Baptista veio até
vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e
não acreditastes nele; mas os publicanos e
as mulheres de má vida acreditaram. E vós,
que bem o vistes, não vos arrependestes,
acreditando nele».

REFLEXÃO
Há momentos em que dizemos ‘sim’ com os
lábios, mas o coração fica preso ao ‘não’.
Para Deus, a sinceridade do coração é mais
decisiva do que as discordâncias, quando
existe disponibilidade para seguir os seus
caminhos.

Uma coisa é dizer e outra fazer. O ‘sim’ das
palavras tem de estar associado ao ‘sim’ das
ações. Ecoa com estrondo a pergunta de
Jesus Cristo: “Qual dos dois fez a vontade ao
pai?”.
Quantas pessoas falam, criticam, dizemse
mais honestas do que todos, e pouco ou
nada fazem em coerência, enquanto outras
protestam, ficam chateadas, mas logo
estão disponíveis para trabalhar em prol da
comunidade!
O amor a Deus não se confirma em meros
ritos externos, cumprir normas, mas na
conversão do coração. Estejamos atentos
para não reduzir a nossa fé a um ‘sim’
de culto vazio, de práticas piedosas e
devocionais sem tradução na prática
do mandamento do amor. Seremos
reconhecidos como discípulos quando
vivermos em união dentro da comunidade.
Deus fez-nos e quer-nos livres. E aguarda
a nossa responsabilidade na resposta. Está
em nós escolher um caminho derelação, de
abertura aos outros, da oferta do perdão, de
tudo o que favorece a união, ou então um
caminho que nos afasta dos outros e destrói
a comunidade.
Tenhamos consciência de que nada é parcial:
cada palavra e cada acção que dizemos e
fazemos favorece (ou prejudica) ‘a união que
faz a diferença’.
A concluir esta ‘série’ façamos um sério
exame de consciência sobre as nossas
atitudes e comportamentos. Na minha
vida, predominam as boas intenções ou
a correcção fraterna e o perdão? Como
me posso comprometer para melhorar a
comunidade paroquial?
Reflexão:
Laboratório da fé

EUCARISTIAS
28 Setembro | SEGUNDA-FEIRA
9h - Igreja Nova

19h - Igreja Nova
Albino Mendes Pinto Fonseca e José Fernando Sousa Pinto
Fonseca
Antónia Maria Novais Rebelo
António da Silva, pais e sogros
Augusto Silva Ferreira
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Eng. António Melão Rocha Barros
Irmindo da Costa Pombeiro, esposa, filha, genro e neto
Joaquim da Silva Magalhães
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Maria Peixoto Freitas
Por todas as Almas do Purgatório
Rosalina Castro (30º dia)

29 Setembro | TERÇA-FEIRA
9h - Igreja Nova
Honra dos Santos Anjos

19h - Igreja Nova
Alberto Pereira e filho Samuel
Elvira Rodrigues Novais e Pais
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Maria Martins (4º af)
Maria da Conceição Ferreira
Paulo Sérgio Martins Carvalho
Rosalina Ferreiras das Neves e marido
Rui António Oliveira Silva, Maria Antónia Oliveira e Avelino Carvalho Silva
Rui António Oliveira Silva, Joaquim Teixeira e Maria Celeste

30 Setembro | QUARTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
António Fraga

19h - Igreja Nova
Alberto Manuel Monteiro Pereira Leite (a. n.)
Intenção Particular, António Seara e família
Isabel Leite
José Fernando Sousa Pinto Fonseca
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Manuel Gonçalves Dias e Joaquina Teixeira Borba
Maria Fernanda Fernandes Oliveira (an), pais, irmão e cunhado
Paulo Jorge de Oliveira (8º af) e pai Fernando Manuel Pereira Oliveira

01 Outubro | QUINTA-FEIRA
9h - Igreja Nova
São Bento da Porta Aberta

19h - Igreja Nova
Delfina Ilda Duarte da Fonseca, marido, filho, pais e sogros
Isaura Alves Araújo (1º af)
José Manuel Teixeira da Silva Soares

02 Outubro | SEXTA-FEIRA

9h - Igreja Nova
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Domingos Rocha, esposa e filho
19h - Igreja Nova
Associados Vivos e Falecidos do Apostolado da Oração
José Manuel Teixeira da Silva Soares
Manuel de Araújo Alves
Maria das Dores de Oliveira (30º dia)
Serafim Simão Silva Santos (30º dia)

03 Outubro | SÁBADO

18h - Igreja Matriz
Maria Gonçalves, marido e filho

19h00 - Igreja Nova
Abel Mendes
Isaura da Silva, António de Magalhães, Aventino da Costa e Beatriz
da Silva
José Fernando de Sousa Pinto da Fonseca
Secundino Marques Lameiras e Alice Francisco Braz

04 Outubro | DOMINGO
8h - Igreja Matriz
Pelo Povo

9h30 - Igreja Nova
Francisco rocha e pais
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Deolinda Gonçalves
10h30 - Sagrado Coração de Jesus
Em Honra de S. José e pelas almas do purgatório
Elvira Rodrigues Novais e Pais
Maria da Conceição Costa Oliveira e Anabela Freitas
12h00 - Igreja Nova
António Marinho e Maria de Moura
19h00 - Igreja Nova
Armando de Oliveira e filho Albano
Rosa Conceição Lopes Costa

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

