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VIGÉSIMO SEXTO

Ezequiel 18, 25-28
Salmo 24 (25)

Filipenses 2, 1-11
Mateus 21, 28-32a

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como te podes 
comprometer 
para melhorar 
a comunidade 

paroquial?

A coerência é tópico em destaque. 
Há momentos em que dizemos ‘sim’ 
com os lábios, mas o coração fica 
preso ao ‘não’. Felizmente, tocados 
pela graça divina, também nos 
acontece o contrário: «Depois, porém, 
arrependeu-se e foi». Para Deus, 
a sinceridade do coração é mais 
decisiva do que as discordâncias, 
quando existe disponibilidade para 
seguir os seus caminhos: «se afastar 
do mal que tiver realizado, praticar o 
direito e a justiça, salvará a sua vida». 
Deus «é bom e reto, ensina o caminho 
aos pecadores», envolve-nos a todos 
com a sua misericórdia, espera 
sempre a nossa conversão. Com 
humildade e alegria, assumindo «os 
mesmos sentimentos que havia em 
Cristo Jesus», entremos nesta lógica 
do amor divino.

 
A humildade e a alegria enchem 
a vida pessoal e comunitária com 
o bom odor do Evangelho de Jesus 
Cristo. Estas duas atitudes completam 
aqueloutras do amor e do perdão, da 
ternura e da misericórdia, todas elas 
essenciais para a harmonia de uma 
comunidade cristã. A humildade e a 
alegria não são emoções passageiras, 
próprias apenas de um determinado 
momento. Elas habitam a pessoa, pois 
nascem do encontro com Deus e da 
relação com os outros. São antídotos 
contra a inveja e a murmuração. Elas 
ajudam a encarar a vida com o bom 
humor característico dos santos e 
aumentam em nós a capacidade 
de amar e perdoar. Assim, sim, 
construímos uma comunidade digna 
de Jesus Cristo!

“Os sentimentos 
que havia em Cristo”

‘A união faz a diferença’, 
em laboratoriodafe.pt

Humildade 
e alegria
Existem discordâncias em todas as 
comunidades. Importa não agir por 
orgulho ou rivalidade, mas procurar 
‘a união que faz a diferença’. O modelo 
da nossa vida é sempre Jesus Cristo, 
como repete a Carta aos Filipenses: 
«os mesmos sentimentos que 
havia em Cristo». 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. 
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BRUFE
29 — TERÇA, 21H30 - PASTORAL FAMILIAR
 Residência paroquial de Sto Adrião

30 — QUARTA, 19H15 - EUCARISTIA
 Maria Oliveira Ferreira e marido, mc. filhos
 Maria de Lurdes Carvalho e marido, mc. filhas
 José Maria Lopes Silva, mc. filhas
 Aires Silva Martins, mc. esposa
 Maria Conceição Oliveira F. Sousa, mc. marido, filhos, nora e netos
 Maria Elvira Martins Silva, mc. filhos

2 — SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA 
 Armandina Marinho, mc. filhas
 
 21H15 - ENCCONTRO DE CATEQUISTAS
 Na cripta da Igreja paroquial 

3 — SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA - XXVII DO TEMPO COMUM
 Maria Gomes Duarte, mc. Conceição Moreira
 Plácido Martins e esposa, mc. Ana Maria Martins
 Davide Pereira Vilaça, mc. esposa e filhos
 António Alves da Costa, mc. esposa

JUBILEU PELA TERRA – TEMPO DA CRIAÇÃO: o Tempo da 
Criação começa a 1 de setembro, Dia Mundial de Oração 
pela Criação, e termina a 4 de outubro, Festa de São 
Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. O tema de 
2020: «Jubileu pela terra: Novos ritmos, nova esperança». 
Rezemos pela nossa “casa comum” e por aqueles que a 
cuidam e governam, sentindo-nos todos cuidadores e 
governantes desta Terra. 

PASTORAL FAMILIAR: no dia 29, às 21h30, na residência 
paroquial de Sto Adrião, há encontro interparoquial para 
a Pastoral Familiar.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 2 de outubro, sexta-feira, 
das 17h às 19h.

MOVIMENTOS PAROQUIAIS: dia 6 de outubro, às 21h15, na 
cripta da Igreja, haverá encontro para todos os membros 
dos movimentos e grupos de apostolado paroquial. A 
presença de todos é imprescindível para a dinâmica do 
ano pastoral.

CATEQUESE – INÍCIO DO ANO: apesar dos condicionalismos 
que a pandemia nos coloca, a missão da Igreja não pode 
parar. Assim, vamos dar início à catequese no dia 17 de 
outubro. Entretanto chegará informação a todos os pais 
ou encarregados de educação. Pede-se a solicitude e 
colaboração de todos.

CATEQUESE – ENCONTRO DE PAIS: gostaríamos de nos 
encontrar com todos os pais, por anos. Entretanto, serão 
agendados esses encontros.

CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: este ano a 
renovação da matrícula é automática. No entanto, pede-
se aos pais e encarregados de educação que junto 
dos catequistas façam o seu contributo (15€) para as 
despesas da catequese. Obrigado pela solicitude.

MATRÍCULA - PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: as matrículas 
serão feitas no cartório paroquial, nos horários habituais 

28 DE SETEMBRO A 4 DE OUTUBRO

ENCONTRO DE CATEQUISTAS
No dia 2, haverá encontro 

para todos os catequistas da comunidade.

ASSEMBLEIA DOS MOVIMENTOS PAROQUIAIS
No dia 6, às 21h15, na cripta da Igreja paroquial 

haverá encontro para todos os elementos dos movimentos. 
Importa que os delegados mobilizem os seus membros 

para que participem todos.

CATEQUESE - INÍCIO
Dia 17 de Outubro, na Cripta da Igreja, 

para todos os anos de catequese. 

DESTAQUE

de atendimento geral. Para inscrever-se na catequese as 
famílias devem estar inscritas na paróquia. Obrigado.

VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: neste momento não nos 
é possível fazer a visita aos doentes e idosos. Contudo, se 
o doente ou idoso o desejar, para a celebração da Santa 
Unção ou para a confissão e comunhão, pedimos que nos 
informem para o efeito. A atenção de todos é o benefício 
da comunidade. Rezamos com os nossos doentes e idosos 
e pedimos-lhes que rezem por nós. Obrigado.

EUCARISTIAS - HORÁRIOS: os horários das eucaristias 
manter-se-ão como estão, enquanto a pandemia estiver 
entre nós. Pedimos a vossa atenção e cuidado. Obrigado.

CUIDADOS A TER NA MISSA - PANDEMIA: com gratidão, 
reconhecemos o serviço de tantos de nós no acolhimento 
a cada irmão na missa e na higienização dos espaços. 
Estamos também gratos pela forma responsável como 
todos nos temos comportado. Contudo, não podemos 
esmorecer nem desleixar no cuidado uns pelos outros: 
uso da máscara, sentar-se nos lugares indicados, se for 
famílias procurar um banco onde fiquem apenas a família, 
na Comunhão respeitar as distâncias e procurar não 
tocar em ninguém, não sair todos ao mesmo tempo e não 
ficar no adro a conversar em grandes grupos... Todos os 
cuidados são sempre poucos. Bastam os pequenos gestos 
para mudar muito. Sejamos comunidade hospitaleira e 
fraterna, de acolhimento e respeitando-nos mutuamente.

APLICAÇÃO MÓVEL COMUNICAÇÃO PAROQUIAL:  para 
melhor comunicar e para que a informação seja mais 
eficaz, a arquidiocese através do seu programa de gestão 
paroquial Kyrios,  criou uma aplicação para a Paróquia 
comunicar  com a sua comunidade: divulgação de eventos; 
divulgação de notícias; horários da missa; contactos; 
Boletim Effathá.  Para o efeito, procure a app Kyrios ChMS  
e siga os passos para a adicionar ao seu Telemóvel. 

SITE DA PARÓQUIA: 
visite e conheça o site 
da paróquia: 
www.diocese-braga.pt/smbrufe/ 
ou através deste QRCode.


