
EF
FA

TH
A

w
w

w
.d

io
ce

se
-b

ra
ga

.p
t/

st
oa

dr
ia

ov
nf

 | 
co

m
un

id
ad

es
to

ad
ria

o@
ar

qu
id

io
ce

se
-b

ra
ga

.p
t

w
w

w
.d

io
ce

se
-b

ra
ga

.p
t/

sm
br

uf
e 

| s
ao

m
ar

tin
ho

de
br

uf
e@

ar
qu

id
io

ce
se

-b
ra

ga
.p

t

BO
LE

TI
M

 IN
TE

RP
AR

O
Q

UI
AL

 . 1
67

 
BR

UF
E E

 S
AN

TO
 A

DR
IÃ

O
26

JANEIRO
2020

ANO A
TERCEIRO
DOMINGO

Isaías 8, 23b – 9, 3 
Salmo 26

1Coríntios 1, 10-13.17
Mateus 4, 12-23

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que te 
situas na vida 
comunitária?

João Batista está preso: a sua missão 
chegou ao fim. Começa a missão de 
Jesus, que, no Batismo, foi investido 
pelo Pai e pelo Espírito Santo. Agora, 
vai realizar o que já fora anunciado na 
noite de Natal: «O povo que andava 
nas trevas viu uma grande luz». Para 
isso, chama Pedro, André, Tiago e 
João: «Vinde e segui-me». E porque a 
vocação é para a missão, com eles 
«começou a percorrer toda a Galileia, 
ensinando, proclamando o Evangelho 
do reino e curando todas as doenças». 
O cristão acolhe a mesma missão. 
Através da maneira de viver, a Palavra 
de Deus há de ser reconhecida como 
«luz e salvação». Por isso, Paulo exorta 
a permanecer unidos no pensar e 
agir: «não haja divisões entre vós»! O 
contrário é um contratestemunho da 
Palavra de Deus.

 
Este é o tempo da nossa missão, 
o chamamento para anunciar o 
Evangelho. O Papa estabeleceu 
que este domingo «seja dedicado à 
celebração, reflexão e divulgação da 
Palavra de Deus». Ela «une os crentes e 
faz deles um só povo», faz passar «da 
dispersão e divisão à unidade». Essa é 
a sua ‘doçura’. Não podemos, porém, 
ignorar a ‘amargura’ ao «verificar 
como se torna difícil para nós termos 
de a viver com coerência [...]. 
Por isso, é necessário que nunca nos 
abeiremos da Palavra de Deus por 
mero hábito, mas nos alimentemos 
dela para descobrir e viver em 
profundidade a nossa relação com 
Deus e com os irmãos». As divisões 
emergem quando a vida não está 
apoiada na Palavra de Deus!

“Não haja divisões 
entre vós”

Acompanha a série
 ‘A arte de evitar pessoas’ 
em laboratoriodafe.pt

Anestesiados 
pela indiferença
Há uma forma subreptícia de divisão 
que nem sempre temos presente 
no exame de consciência: eu não 
me meto com ninguém; cada um 
cuide da sua vida; não faço mal 
a ninguém; por mim está sempre 
bem… Sem darmos conta, são uma 
forma de promover ‘a arte de evitar 
pessoas’, são afirmações que, pela 
indiferença, espelham a divisão, em 
nada promovem o acolhimento e a 
comunhão no seio da comunidade.



— PLANO PASTORAL 2017>2020 — SEMENTES DE ESPERANÇA — 2019+20 — LEVANTAR-SE E SEMEAR ESPERANÇA —

BRUFE
28 —  TERÇA, 19H15 - EUCARISTIA
 Maria Oliveira e marido, mc. filhos
 Carmezinda Rosa da Silva, marido e neto Michel, mc. filha Angelina
 Arlindo Portela Maia, mc. esposa e filhos
 Armando Ferreira Santos, mc. esposa e filhos
 Arminda Magalhães, mc. filhos

31 - SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA 
 Pais e irmão de Deolinda, mc. filha Deolinda
 Clarisse Carvalho de Sousa, mc. sobrinhos
 Maria Amélia Valente Costa e José Maria Lopes Silva, mc. filhas
 Davide Pereira Vilaça, mc. esposa e filhos

 21h15: Encontro Arciprestal dos Conselhos Económicos
  Centro Pastoral Sto Adrião
 
1 - SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Adelaide Pontes e marido, mc. filhos
 Agustinha Alves da Silva e amigo Manuel Pires, mc. amiga Lina
 Cecilia Costa Oliveira e marido, mc. filhos
 Davide Pereira Vilaça, mc. esposa e filhos
 António Alves da Costa, mc. filhos

 14h30: XV JORNADA DA FAMÍLIA
 Centro Pastoral de Sto Adrião

2 - IV DOMINGO DO TEMPO COMUM, 9H00  
 APRESENTAÇÃO DO SENHOR (SEnHoRA dAS CAndEIAS)
 Pela comunidade

XV JORNADA DA FAMÍLIA: a família é uma preocupação 
pastoral  da Igreja. Por isso, temos investido nas jornadas 
da família, procurando trazer à comunidade temas e 
pessoas que nos ajudem a pensar como podemos agir 
pastoralmente junto das famílias. Este ano a jornada será no 
dia 1 de fevereiro. Terá como tema: “QUEM MANDA AQUI?” 
Educar para os afetos. Marque já este dia para participar.

SOLENIDADE DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR E FESTA DA
SENHORA DAS CANDEIAS: dia 2, domingo, na celebração 
das 9h00, celebra-se a Festa da Apresentação do Senhor 
e Festa de N.a Sr.a das Candeias, pelo que faremos a 
bênção das velas. Ambas estão intimamente ligadas, pois 
quando Maria e José vão ao Templo e apresentam Jesus, 
Ele é apelidado de “Luz das nações”. Maria é aquela que 
transporta Jesus Cristo, Luz das Nações. Haverá velas 
para todos os que o desejarem, para as quais pedimos 
apenas que deixem um donativo correspondente.

DIA DOS CONSAGRADOS: dia 2, domingo, celebramos 
o dia dos Consagrados. Rezemos pelos consagrados e 
consagradas da nossa comunidade paroquial.

JANTAR SOLIDÁRIO - CENTRO SOCIAL: A Liga de Amigos 
do Centro Social e Paroquial de São Martinho de Brufe, 
promove no dia 22 de fevereiro (sábado), um JANTAR 
SOLIDÁRIO, com o objetivo de angariar fundos para o 
mesmo. O preço da inscrição é de 25€ (crianças até 12 anos 
- 15€). Faça a sua inscrição nos serviços administrativos 
do Centro Social ou para os seguinte contactos: 252 501 
900 ou 968 790 622.

27 A 2 DE FEVEREIRO

XV JORNADA DA FAMÍLIA

Este ano a jornada será no dia 1 de fevereiro. 
Terá como tema: “QUEM MANDA AQUI!?” Educar 

para os afetos” 
Para nos ajudar a refletir sobre o tema, 
contamos com o P.e Miguel Almeida, Sj, 

assistente do departamento da 
pastoral familiar arquidiocesana, e com 

o casal Bruno e Paula Almeida. 
Marque já este dia para participar.

DESTAQUE

ENCONTRO ARCIPRESTAL DOS CONSELHOS ECONÓMICOS: 
no dia 31, às 21h15, no Centro Pastoral de Sto Adrião, 
haverá encontro para todos os membros dos Conselhos 
Económicos do Arciprestado.

PEDIR O BAPTISMO: o sacramento do Baptismo pedido 
pelos pais. No primeiro diálogo com eles, estabelece-se o 
dia e a hora do Baptismo. Preferencialmente são celebrados 
ao sábado ou ao domingo. No entanto, em cada dia só há 
uma celebração de Baptismo. Ou seja, o primeiro a marcar 
determina a hora dos que a seguir desejaram o batismo 
no mesmo dia. Para melhor se celebrar e compreender a 
profundidade da missão que os bebés, os pais e padrinhos 
iniciam, promove-se um encontro de formação, na última 
sexta-feira do mês para pais e padrinhos. Embora não seja 
proibida a celebração do Baptismo no tempo da Quaresma, 
apelamos a que não haja celebração durante este período. 
Uma vez que toda a Quaresma é um tempo de preparação 
para a celebração do baptismo, apontamos o dia da 
Vigília Pascal como o dia por excelência da celebração do 
Baptismo.

SORTEIO DE REIS DA CONFRARIA - NÚMEROS SORTEADOS: 
os números sorteados são: primeiro prémio 5663; segundo 
prémio 1570 e terceiro prémio 6280. Os vencedores devem 
contactar a Confraria do Santíssimo Sacramento.

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL E RELIGIOSA NOS HOSPITAIS: 
não descurar a importância do acompanhamento 
espiritual e religioso no tempo de permanência no Hospital 
e da necessidade de declararem e pedirem a assistência 
religiosa na admissão ao Hospital. No caso de essa não ser 
prestada, devem ainda usar o livro de reclamações para 
fazerem ouvir a sua voz.

RECIBOS: todas as pessoas que solicitaram recibos 
referentes a ofertas paroquiais do ano 2019 devem passar 
pelo Cartório nos horários de atendimento para os levantar.

SITE DA PARÓQUIA: consulte a nossa página através de 
http://www.diocese-braga.pt/smbrufe/.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 31, sexta, das 17h30 às 19h.


