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EUCARISTIA COM 
PRESENÇA DE FIÉIS 
30 DE MAIO
É na grande solenidade do Pentecostes que 
retomamos o culto público nas nossas igrejas, 
a partir de 30 de Maio. Para isso, já demos a 
conhecer algumas das necessárias mudanças 
que terão de ser observadas por todos nós 
com responsabilidade. Como dissemos, para 
sermos verdadeira comunidade teremos de 
conjugar bem compreensão e colaboração. 
São os nossos três C’s que não podemos 
esquecer. 
Também dissemos e reforçamos que estas 
orientações que dimanam das dos nossos 
Bispos, e não só, serão objecto de avaliação, 
com a evolução do cenário da pandemia. Por 
agora, parece-nos sensato e prudente todo o 
zelo pela salvaguarda da saúde pública nas 
nossas igrejas, para a segurança de todos.

VIGÍLIA DE 
PENTECOSTES
Tem lugar no sábado, dia 30 de Maio, a vigília 
de Pentecostes. O momento de oração vai ser 
transmitido em directo a partir da Basílica dos 
Congregados para o Facebook e YouTube da 
Arquidiocese de Braga e do Diário do Minho.
Após a Noite UP’S, às 21 horas do dia 29 de 
Maio, este “acontecimento em dois momentos” 
no fim-de-semana de Pentecostes continua 
com a vigília dirigida “a todos”.
Primeiro, será transmitida uma compilação 
de breves vídeos em que vários movimentos 
respondem à pergunta ‘O que tem o vosso 
grupo ou movimento a oferecer à Igreja nesta 
hora difícil que estamos a viver’. 
O segundo momento consiste numa conversa 
com o arcebispo de Braga a partir de questões 
que também os movimentos enviaram. Já 
o terceiro momento é uma celebração da 
Palavra.

“SANTA MISSA 
COM POVO”

pág.2 
Saiba  como e quando pode voltar à igreja para celebrar a Eucaristia

https://www.paroquiadefafe.com/post/ira-à-missa
https://www.paroquiadefafe.com/post/ira-à-missa


OBRIGRATÓRIO
USO DE MÁSCARA

CUMPRIR 
DISTÂNCIAMENTO FÍSICO
2M

AS PORTAS ABREM 
30M ANTES DA MISSA

ATENDER ÀS EQUIPAS 
DE ACOLHIMENTO

PROIBÍDOS  
AGLOMERADOS
NO ADRO

NECESSÁRIO EFETUAR
INSCRIÇÃO PARA A MISSA

DESINFEÇÃO DAS MÃOS
ENTRADA E SAÍDA

NÃO TOQUE NAS IMAGENS
OU ALTARES

ORAÇÃO INDIVIDUAL
Horário de abertura das Igrejas
Segunda a Sexta
9h30 - 10h | Igreja Nova 
11h-12h30 | Igreja Matriz  
12h30 - 15h30 | Igreja Nova

Sábado
9h-11h30 | Igreja Nova
9h-11h30 | Igreja Matriz

INSCRIÇÕES
Para garantir o distanciamento 
nas igrejas dentro da lotação 

estabelecida, reforçamos a obrigatoriedade 
da inscrição para todas as celebrações 
dominicais ou feriais.
Queremos informar que as inscrições abrirão 
todas as segundas-feiras para um período 
de 7 dias, entre o sábado e a sexta-feira 
seguintes.
Não havendo requisitos prévios, e com o 
intuito de dar possibilidade a todos os que 
tenham intenção de participar na Santa Missa, 
reforçamos os apelos referentes às pessoas 
com doenças crónicas e do grupo de risco. 
Mais informamos que estaremos atentos à 
possibilidade de uma pessoa se inscrever 
várias vezes em vários dias seguidos e com 
isso tirar vez a outros paroquianos que queiram 
e ainda não tenham conseguido participar na 
Santa Missa.

Pela Internet
Com o preenchimento de um formulário 

Google, disponível no site www.paroquiadefafe.
com  e partilhado no Facebook, com nome, 
contacto e paróquia. Ao submeter a inscrição 
fica logo a saber se ter lugar na celebração 
pretendida. Será lançado um formulário para 
cada dia com as missas previstas.

Pelo Telefone
Com a colaboração de alguns jovens 

da paróquia, a inscrição também pode ser feita 
por telefone, sendo pedidos os mesmos dados 
da inscrição pela internet. Cada telefonema 
permite inscrever um máximo de 4 pessoas/
familiares que residam na mesma casa.

Os horários e respetivos números a 
contactar para fazer a inscrição:

Segundas e terças-feiras 
10h30 - 11h30

968 109 282 | 912 832 676 | 927 481 781
14h - 15h

916 026 867 | 912 832 676
17h - 18h

 910 342 296
21h - 22h

916 935 118 | 935 965 306

Quartas-feiras
10h30 - 11h30

253 599 316 | 927 481 781 | 927 201 816

Quintas-feiras 
10h30 - 11h30

253 599 316 | 927 201 816

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

*As portas abrem apenas 30m antes.

MISSAS 
COM POVO

OUTRAS  
MUDANÇAS 
NA VIDA  
PAROQUIAL...

CASAMENTOS E 
BATIZADOS
Estes sacramentos poderão ser celebrados, 
salvaguardando-se o cumprimento das 
orientações eclesiásticas e das directrizes 
da DGS, aplicando-se as mesmas medidas 
gerais. Quem tenha alguma marcação feita na 
Paróquia entre em contacto com os Párocos

CONFISSÕES
Para a celebração do Sacramento da 
Reconciliação recomendamos que os fiéis 
possam articular telefonicamente com os 

Párocos, a fim de se salvaguardarem as 
condições indispensáveis para a segurança 
de fiéis e de ministro e, sobretudo, para a 
dignidade do Sacramento.  

FUNERAIS
A partir do dia 30 de Maio, a celebração 
dos funerais passará a ser feita com Missa 
na Igreja Matriz apenas com os familiares. 
Obviamente, a limitação da lotação e as 
restantes medidas terão de ser observadas, 
quer na Missa, quer na Capela Mortuária. Não 
haverá funerais aos domingos. 



LEITURA I  
Actos dos Apóstolos  1, 1-11
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas 
as coisas que Jesus começou a fazer e a 
ensinar, desde o princípio até ao dia em 
que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, 
pelo Espírito Santo, as suas instruções aos 
Apóstolos que escolhera. Foi também a eles 
que, depois da sua paixão, Se apresentou 
vivo com muitas provas, aparecendo-lhes 
durante quarenta dias e falando-lhes do reino 
de Deus. Um dia em que estava com eles à 
mesa, mandou-lhes que não se afastassem 
de Jerusalém, mas que esperassem a 
promessa do Pai, «da qual – disse Ele – Me 
ouvistes falar. Na verdade, João baptizou 
com água; vós, porém, sereis baptizados 
no Espírito Santo, dentro de poucos dias». 
Aqueles que se tinham reunido começaram 
a perguntar: «Senhor, é agora que vais 
restaurar o reino de Israel?». Ele respondeu-
lhes: «Não vos compete saber os tempos 
ou os momentos que o Pai determinou com 
a sua autoridade; mas recebereis a força 
do Espírito Santo, que descerá sobre vós, 
e sereis minhas testemunhas em Jerusalém 
e em toda a Judeia e na Samaria e até 
aos confins da terra». Dito isto, elevou-Se 
à vista deles e uma nuvem escondeu-O a 
seus olhos. E estando de olhar fito no Céu, 
enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-
se-lhes dois homens vestidos de branco, que 
disseram: «Homens da Galileia, porque estais 
a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio 
de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo 
modo que O vistes ir para o Céu».

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

Por entre aclamações e ao som da 
trombeta, ergue-Se Deus, o Senhor.  

Povos todos, batei palmas, 
aclamai a Deus com brados de alegria, 
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 
o Rei soberano de toda a terra.     

Deus subiu entre aclamações, 
o Senhor subiu ao som da trombeta. 
Cantai hinos a Deus, cantai, 
cantai hinos ao nosso Rei, cantai.    

Deus é Rei do universo: 
cantai os hinos mais belos. 
Deus reina sobre os povos, 
Deus está sentado no seu trono sagrado. 

LEITURA II 
Efésios 1, 17-23
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai da glória, vos conceda um 
espírito de sabedoria e de revelação para O 
conhecerdes plenamente e ilumine os olhos 
do vosso coração, para compreenderdes 
a esperança a que fostes chamados, os 
tesouros de glória da sua herança entre 
os santos e a incomensurável grandeza 
do seu poder para nós os crentes. Assim 
o mostra a eficácia da poderosa força que 
exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos 
mortos e colocou à sua direita nos Céus, 
acima de todo o Principado, Poder, Virtude 
e Soberania, acima de todo o nome que 
é pronunciado, não só neste mundo, mas 
também no mundo que há-de vir. Tudo 
submeteu aos seus pés e pô-l’O acima 
de todas as coisas como Cabeça de toda 
a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude 
d’Aquele que preenche tudo em todos.

EVANGELHO 
Mateus 28, 16-20
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram 
para a Galileia, em direcção ao monte 
que Jesus lhes indicara. Quando O viram, 
adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. 
Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o 
poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e 
ensinai todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-as a cumprir tudo o que vos 
mandei. Eu estou sempre convosco até ao 
fim dos tempos».

A solenidade da Ascensão (Ano A) reforça 
a nossa esperança: ressuscitados, a nossa 
meta é participar na plenitude da vida 
em Deus. Por isso, hoje é uma dia para 
exultarmos em “santa alegria e em filial acção 
de graças” (cf. oração cocleta).

“Eu estou sempre convosco”
Além de nos abrir o caminho e mostrar 
a meta, Jesus Cristo garante-nos a sua 
permanente companhia: “Eu estou sempre 
convosco”. Não é apenas em alguns 
momentos. É ‘sempre’ e reforçada com 
o ‘até ao fim dos tempos’. Jesus Cristo é 
‘Deus connosco’, do princípio ao fim do  
Evangelho, do princípio ao fim da nossa vida 
Uma e outra vez, em anteriores ‘episódios’, 
percebemos esta promessa: torna-se 
presente, entra na ‘casa’ dos discípulos, 
faz caminho com eles, dá-se a conhecer, 
conforta os perturbados, transmite a paz e a 
alegria.

Somos importantes
Jesus Cristo não está nos anais da história 
como um defunto que é recordado pelo 
seus feitos. Está vivo, está connosco. Ele 
interessa-se por nós, cuida de nós, sempre.
“Entre nós, nas nossas famílias, uma das 
coisas que mais dói é ouvirmos dizer: ‘Não 
te importas de mim’. É uma frase que fere 
e desencadeia turbulência no coração. [...] 
Não há ninguém que se importe mais de 
nós do que Ele» (Papa Francisco).
A vida (cristã) está envolvida pela luz do 
Ressuscitado. Por isso, em tempos de 
crise pessoal ou comunitária, quando 
emerge a tentação de enveredar em 
fáceis lamentações catastróficas, o cristão 
jamais perde a confiança, antes aviva a 
esperança que sempre o sustenta “até ao 
fim dos tempos”.

A janela do compromisso
A nossa missão é ajudar outros a perceber 
este dom maravilhoso, a definitiva vitória 
da vida: “Ide e ensinai todas as nações”. A 
história da salvação continua através de cada 
um de nós. A vontade de Deus é que todos 
possamos seguir os passos de Jesus Cristo, 
percorrer o mesmo caminho inaugurado 
por Jesus Cristo e permanece possível para 
quem se dispõe a percorrê-lo até ao fim. 
Vamos abrir a janela do compromisso. Sem 
medo! Cada ‘episódio’ pascal abre uma 
(nova) janela na nossa vida, sempre a partir 
daquela primeira janela aberta por Jesus 
Cristo na manhã de Páscoa.

Reflexão: Laboratório da Fé

PALAVRA DE DEUS

REFLEXÃO

tatiere-268-jeudi-ascension-22574.pdf   1   23/05/20   12:45

ASCENSÃO DO 
SENHOR  
SOLENIDADE | ANO A



E U C A R I S T I A S

25 Maio | SEGUNDA-FEIRA
Delminda Moreira Neves e Intenção Particular
Leopoldina Cunha, pais e marido
Prof. Humberto Freitas Gonçalves e família
Adelina da Costa, Álvaro da Cunha e filhos
Adélia da Cruz, pais, avós e tias
Rosinda Marinho
Dolores Fernandes (30º dia)
Padre Manuel Fernandes
António Óscar Antunes Pereira Costa e pais
Fernando Paulo, Esposa, Filho, Pais e Sogros

26 Maio | TERÇA-FEIRA
Elvira Rodrigues Novais e pais
Ana da Conceição Oliveira e Marido

27 Maio | QUARTA-FEIRA
Manuel António dos Reis e esposa
Albertina Guimarães Mota e família

28 Maio | QUINTA-FEIRA 
Florinda Alves Lopes, Maria Alves Lopes e irmã Emília da Purificação
Joaquim da Silva Magalhães
Armando Lameiras (24º a.f.)
António da Silva, pais e sogros
Delminda Moreira Neves e Armindo Oliveira Barros
Augusto Silva Ferreira
António da Silva e Isilda Alves Afonso e Filhos

29 Maio | SEXTA-FEIRA
Isaura Gonçalves (30º dia)
Rui António Oliveira Silva, Joaquim Teixeira e Maria Celeste
Manuel Castro Magalhães e esposa
Manuel de Abreu e Silva (a.f.)
Maria da Conceição Teixeira

30 Maio | SÁBADO
18h - Igreja Matriz

Júlia Marques Lameiras e marido, José Francisco Salgueiro
Ana da Conceição Pinto

19h - Igreja Nova
José Manuel Novais Silva (aniv.)
Carminda Mendes Noval (30º dia)
José Fernando Sousa Pinto Fonseca (30º dia)
Lucinda Pereira
Elvira Rodrigues Novais e pais
António Freitas Maia e Maria da Glória Teixeira
Delmira da Costa e Manuel da Costa
Emília Oliveira, António Joaquim Alves, Teotónio Alves e José Oliveira Alves

31 Maio | DOMINGO
8h - Igreja Matriz

Pelo Povo
9h30 - Igreja Nova
10h30 - Sagrado Coração de Jesus
12h00 - Igreja Nova

Justiniano João Alves, esposa Maria e neta Sofia
António Marinho e Maria de Moura

15h00 - Sagrado Coração de Jesus
19h00 - Igreja Nova

As Eucaristias com a presença limita de fiéis retomam no dia 30 de Maio.  
Pedimos que leiam toda a informação sobre as regras para este recomeço.

Relembramos que o facto de ter intenção marcada não garante lugar na assembleia.  
O processo referente à inscrição está explicado neste boletim.

Continuaremos a transmitir Eucaristia Dominical com a ajuda da FafeTv.

Paróquia de Fafe  
nas Redes Sociais

Youtube | Facebook
Subscreva Faz “gosto”

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

