
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

 . 2
02

BR
UF

E E
 S

AN
TO

 A
DR

IÃ
O

27
SETEMBRO

2020

ANO A
DOMINGO 

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. 



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE – UMA IGREJA SAMARITANA E SINODAL 

TOME NOTA  

28 de setembro a 4 de outubro
 

29 | TERÇA-FEIRA 
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 
21H30 – Pastoral Familiar, residência paroquial  

 

30 | QUARTA-FEIRA 
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 
09H45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga 
21H30 – Movimentos paroquiais, Centro Pastoral 

 

01 | QUINTA-FEIRA  
19H15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

02 | SEXTA-FEIRA  
09H00 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

03 | SÁBADO – Missa vespertina 
FESTA DE SANTO ADRIÃO  
09H45 – 11h – Confissões, Matriz Antiga  
18h00 – Eucaristia, Capela Sto Adrião 
 

04 | DOMINGO – XXVII DO TEMPO COMUM 
  FESTA DE SANTO ADRIÃO 

08H30 – Eucaristia, Matriz Nova 
11H15 - 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

 

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

MOVIMENTOS PAROQUIAIS: dia 30, às 21h30, no Centro 
Pastoral, 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 – ENCONTRO DE PAIS: gostaríamos de nos 
encontrar com todos os pais por anos. Entretanto, serão 
agendados esses encontros. 

 

CATEQUESE – MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO: as 
matrículas das crianças que vão ingressar no primeiro ano 

serão feitas no cartório paroquial, nos horários habituais de 
atendimento geral. Para inscrever-se na catequese as 
famílias devem estar inscritas na paróquia. Obrigado.   
 

CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: este ano a 
renovação da matrícula da catequese 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.  
 

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 e o benefício da 
comunidade. Rezamos com os nossos doentes e idosos e 
pedimos-lhes que rezem por nós. 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.  

HORÁRIOS EUCARISTIA SEMANAL: terça-feira, às 19h15; quarta-feira às 09h; quinta-feira às 19h15 e sexta-feira às 09h.  EUCARISTIA DOMINCAL: sábado, às 18h e Domingo às 8h30, às 11h15 e às 19h15.   
Devido à pandemia, os horários e o local das eucaristias estão condicionados até tempo indeterminado. Pode haver alterações no futuro, de acordo como o evoluir da pandemia. ATENDIMENTO DE SECRETARIA: de terça a sexta, das 10h às 12h e das 16h às 19h.  

ATENDIMENTO DO PÁROCO: terças, das 17h30 às 19h e sextas, das 10h30 às 12h30. Em pandemia, agendem sempre o atendimento. Outro horário pode ser  marcado por mail.  ACOMPANHAMENTO ESPIRITUAL: o pároco está disponível para fazer acompanhamento espiritual a quem o desejar. Para o efeito, devem agendar com ele. CONFISSÕES: quartas-feiras e sábados, das 9h45 às 11h, na Capela da Misericórdia, Matriz Antiga.   

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: divulgar de eventos e 
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. 

CATEQUESE – INÍCIO DO ANO: apesar de todos os 
condicionalismos que a pandemia nos coloca, a missão 
da Igreja não pode parar. Assim, vamos dar início à 
catequese no dia 8 de outubro. Entretanto chegará 
informação a todos os pais ou encarregados de 
educação. Pede-se a solicitude e colaboração de todos.   

FESTA DE SANTO ADRIÃO – DIA DA PARÓQUIA: 
celebraremos a Festa de Sto. Adrião, padroeiro da 
paróquia, nos dias 3 e 4 de Outubro. No dia 3, às 18h, 
celebraremos a Missa Vespertina, como nos anos 
anteriores, junto da Capela de Sto. Adrião. Se o tempo 
não permitir a missa será na Matriz Nova. No dia 4, nas 
missas dominicais honraremos Sto. Adrião, com especial 
solenidade na Missa das 11h15, onde a presença de 
todos os movimentos e grupos da comunidade são 
chamados a “vestir” o seu traje de festa e a marcar 
presença. VAMOS TECER COMUNIDADE! 


