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LUCAS 11, 1

Senhor,
ensina-nos
a orar”

JESUS CRISTO,
VIVO NA SUA IGREJA,
FONTE DE ESPERANÇA
PARA A EUROPA

EFFATHA
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BRUFE E SANTO ADRIÃO

exortação apostólica

26. Que a Igreja inteira da Europa sinta dirigida a si mesma este mandamento e convite do Senhor: arrepende-te, converte-te,
«desperta e reanima o resto que está para
morrer» (Apocalipse 3, 2)! É uma exigência
que nasce também da observação do tempo atual: «[...] O secularismo que contagia
uma ampla faixa de cristãos que habitualmente pensam, decidem e vivem ‘como se
Cristo não existisse’ [...]».
27. [...] É pedido à Igreja da Europa que cultive a certeza de que o Senhor, através do
dom do seu Espírito, está sempre presente
e ativo nela e na história da humanidade.
Ele prolonga no tempo a sua missão, fazendo da Igreja uma corrente de vida nova que
flui dentro da vida da humanidade como sinal de esperança para todos. Num contexto
onde é fácil sentir a tentação do ativismo
mesmo a nível pastoral, é pedido aos cristãos da Europa que continuem a ser uma
transparência real do Ressuscitado, vivendo
em comunhão íntima com Ele. Há necessidade de comunidades que, contemplando
e imitando a Virgem Maria, figura e modelo
da Igreja na fé e na santidade, preservem o
sentido da vida litúrgica e da vida interior.
Deverão antes de mais nada e sobretudo
louvar o Senhor, invocá-Lo, adorá-Lo e escutar a sua Palavra. Só assim poderão assimilar o seu mistério, vivendo totalmente
orientadas para Ele [...].
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É pedido aos cristãos da Europa
que continuem a ser
uma transparência real
do Ressuscitado,
vivendo em comunhão íntima
com Ele.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
«Jesus faz da amizade uma mestra de oração. A oração é uma história de afetos, onde
descobres que tu e Deus sois dois amigos»
(Ermes Ronchi). A oração, juntamente com
o testemunho, está no centro do nosso estado permanente de missão (cf. Nota Pastoral para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 3). O Espírito Santo é
o protagonista da missão e da oração. Não
faltam manuais com diferentes métodos
para iniciar ou aprofundar a vida de oração.
Há ótimas propostas. Mas o mais importante é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo.
Thomas Merton, um dos grandes mestres
sobre a oração e a vida espiritual, escreveu
que «se rezamos ‘no Espírito’, certamente
não estamos a evadir-nos da vida, nem a
negar a realidade visível, de maneira a ‘ver
a Deus’, pois ‘o Espírito do Senhor encheu
toda a terra’. A oração não nos torna cegos
em relação ao mundo. Transforma, sim, a
nossa visão do mundo e nos faz ver, à luz de
Deus, o mundo, todos os homens e toda a
história da humanidade».

JULHO
2019

VIVER

EM COMUNIDADE
A oração é um
dinamismo vital que faz
com que o nosso dia a
dia, com as alegrias e
tristezas, as esperanças
e desânimos, seja
entregue na totalidade
a Deus.

PERGUNTA

DA SEMANA

Como é a minha
oração?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai,
ensina-nos a rezar
(Pai nosso...).

BRUFE
30 — TERÇA, 19H15 — EUCARISTIA

Amélia Silva Oliveira e marido, mc. filho Manuel
Hilário Martins de Faria, mc. cunhado Jorge
Maria Veloso Araújo, mc. filha Balbina
Alberto Costa Azevedo, mc. família

02 — SEXTA, 19H15 — EUCARISTIA

Avós de Patrícia Ribeiro
Adão Veloso da Silva, mc. esposa

03 — SÁBADO
19H15 — EUCARISTIA VESPERTINA
Joaquim Pereira Mesquita e família, mc. filho Aires
Arminda da Costa Simões e família, mc. filho
Carminda Ferreira da Costa, mc. filhos
Luís Ortiga, Rosa Brandão e Vitor Ortiga, mc. filhos
Alzira Costa Silva, mc. Maria do Sameiro (cunhada)
Amaro da Costa e esposa, mc. sobrinha
António Alves da Costa, mc. filhos
Manuel Campos Costa, mc. filha Maria Afonso
Manuel Ribeiro, mc. filha Paula
Silvino Ferreira Lopes, esposa, genro e neta, mc. família
Armandina Marinho, mc. filhas
Paulo da Costa Lima, esposa e familiares, mc. filhas
Maria Conceição Neves Mesquita, marido e pais, mc. filhos

04 — DOMINGO XVIII DO TEMPO COMUM
09H45 — EUCARISTIA
Pela comunidade

HORÁRIOS DE VERÃO: durante os meses de julho a setembro,
há alteração dos horários paroquiais. Eucaristia: ao Domingo
será às 9h45; Semana: de 19 a 23 de agosto não há missa.
Atendimento: em agosto só há atendimento no dia 16.
FESTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO - CONTAS: saldo inicial:
854,70€: sorteio de Natal: 3.000€; anuais: 7.150€; patrocínios:
4.775€; sorteio do touro: 4.431€. Total: 20.210,70€; despesas 19.
345,64€. Saldo para o próximo ano 865,06€. A todos a confraria
cessante agradece.
INCÊNDIOS FLORESTAIS: a Proteção Civil informa que no
período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, sejam asseguradas as medidas de prevenção
contra incêndios florestais: independentemente das condições
atmosféricas, não é permitido queimar, foguear, lançar balões
com mecha acesa ou qualquer tipo de foguetes. Ajude!
MATRÍCULAS NA CATEQUESE: se ainda não fez a matrícula
do(a) seu(sua) filho(a) na catequese, ou se ainda não
renovou a matrícula, deve fazê-lo no horário de atendimento,
acompanhada dos documentos necessários (Cédula de Vida
Cristã, Cartão do Cidadão, 15€ e fotografia tipo passe).
MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus filhos
na aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não sendo
catequese, é um complemento de formação nos valores
legítimos da fé cristã. Pais sejam pais e não deixem aos
outros o que vos compete a vós. É da vossa responsabilidade
a educação dos vossos filhos. Como cristãos não deixem de

29 DE JULHO A 4 DE AGOSTO

DESTAQUE
ORAÇÃO PARA O TEMPO DE FÉRIAS
Senhor, seja este o tempo
de nos relançarmos em aliança mais pura com o real
convictos daquilo que a hospitalidade
paciente e fraterna do mundo
em nós revela.
Que saibamos apreciar a imediatez flagrante em que a vida se dá,
mas também as suas camadas profundas,
escondidas, quase geológicas.
Que no instante e na duração saibamos escutar,
hoje e sempre,
o vivo, o desperto, o fremente
e o seu esperançoso trabalho.
Recebe, de nós,
a aurora e o verde azulado dos bosques.
Recebe o silêncio intacto dos espaços.
Recebe a música oceânica do vento.
Mas recebe igualmente a marcha desencontrada da história,
o desenho inacabado da nossa conversa terrena,
esta espécie de parto que,
entre dor e alegria, nos une.
Sejam os nossos quotidianos gestos
mergulhados na vivacidade da troca,
abertos ao que de todos os pontos
da humanidade e do mundo converge,
impelido pelo teu Espírito.
Que a frágil chama de amor hoje acesa
Ilumine tudo por dentro:
desde o coração da menor partícula
à vastidão das leis mais universais.
E tão naturalmente invada
cada elemento, cada mola, cada liame,
florescendo e amadurecendo
toda a vida que em nós vai germinar.
Cardeal José Tolentino Mendonça

matricular os vossos filhos nesta importante disciplina. Pode
não contar para passar o ano, mas conta muito para que a
vida conte mais e seja vivida com sentido e valor.
PASSEIO DA FREGUESIA: dia 1 de setembro, à Quinta do Carvalho
- Viana do Castelo. As inscrições são feitas na Junta, abertas a
toda a freguesia, por 15€. Não necessitam levar qualquer tipo
de farnel. As inscrições terminam no dia 22 de Agosto.
PASSEIO A FÁTIMA: no dia 6 de Setembro, realiza-se o
habitual passeio a Fátima, para pessoas a partir dos 65
anos e reformados a partir dos 60. As pessoas referidas
podem ser acompanhadas pelo cônjuge. Não são permitidos
acompanhantes. As inscrições fazem-se até ao dia 8 de
Agosto, na Junta de Freguesia. A saída será da Junta de
Freguesia pelas 6h30.
BOAS FÉRIAS: a equipa sacerdotal deseja a todos os que
vão de férias um tempo reconfortante de cultura e lazer.
Esperamos que este seja um tempo de descanso e encontro
familiar e que ninguém esqueça é cristão e é uma missão
nesta terra. Boas Férias!
SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 31 de Julho, quarta-feira, das
17h às 19h.
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