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DÉCIMO SEGUNDO 

Zacarias 12, 10-11; 13, 1
Salmo 62 (63)

Gálatas 3, 26-29
Lucas 9, 18-24

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Treinar’ o 
processo de 

discernimento,
antes de tomar 

uma decisão

Em cada domingo, em cada encontro 
com o Ressuscitado, é-nos colocada 
a questão fundamental da fé. Em nós 
nasce e amadurece a convicção de 
que somos «filhos de Deus pela fé 
em Jesus Cristo». Como estou a viver 
a fé que recebi pelo batismo? Essa 
nascente de água, que me purificou, 
continua presente na minha maneira 
de viver? Deus promete derramar 
sobre nós «espírito de piedade 
e de súplica». Com Jesus Cristo, 
aprendemos a importância decisiva 
da oração e da renúncia ao egoísmo. 
«Se alguém quiser vir comigo, 
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
todos os dias e siga-Me». É necessário 
tomar a decisão, sem esmorecer a 
força do desejo: «Senhor, sois o meu 
Deus: desde a aurora Vos procuro. A 
minha alma tem sede de Vós».

A preponderância de vantagens em 
relação às desvantagens, em relação 
a uma ou outra opção, é a terceira 
modalidade de discernimento. O 
primeiro requisito é a paz de coração. 
Depois, com liberdade e serenidade, 
a pessoa dispõe-se a analisar as 
razões que sustentam uma e outra 
opção, de modo a intuir a vontade 
divina. «A terceira modalidade de 
discernimento pressupõe um tempo 
em que a pessoa em processo de 
discernimento se sente calma e 
tranquila, podendo assim refletir sobre 
as razões para cada alternativa». 
Sem deixar de pedir a graça de 
conhecer e abraçar a vontade de 
Deus. Sem deixar de desejar entrar em 
comunhão com Deus, renunciar a si 
mesmo, para seguir Jesus Cristo.

“Se alguém quiser “Se alguém quiser 
vir comigo”vir comigo”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Deus tem um plano para cada um. 
Por isso, precisamos de avaliar 
se estamos a seguir o propósito 
pelo qual viemos ao mundo. Se for 
necessário, ter a coragem de mudar 
de rumo. De certo modo, é aquilo a 
que Jesus Cristo chama renunciar a si 
mesmo e perder a vida por sua causa, 
para chegarmos à meta, ou seja, 
para salvar a vida, para cumprir a 
missão. O processo de discernimento 
é fundamental. Aprender a fazer a 
escolha certa, segundo a vontade de 
Deus. É a decisão de cada um, todos 
os dias, seguir o seu trilho pessoal, 
o único sonhado por Deus que nos 
conduz à salvação.
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BRUFE
21 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha Amélia

24 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Abílio, José, Manuel, sogro e cunhado Pedro, mc. Cândida Alves
 Mário Campos Moreira e familiares, mc. neto Tiago
 30º Dia Maria de Fátima Mesq. Ribeiro, mc. Conf. SS. Sacramento
 30º Dia Serafim Azevedo Oliveira, mc. Conf. SS. Sacramento
 30º Dia Arminda Ferreira Fernandes, mc. família

 21H30 - PREPARAÇÃO PARA BAPTISMO 
 Centro Pastoral de Sto Adrião

25 — SÁBADO 
 15H30 - BAPTISMO do Renato

 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Henrique Ferreira e familiares, mc. esposa
 Mário Furtado Alves e família, mc. Maria de Fátima O. Costa
 João Fernando Oliveira Carvalho, mc. esposa e filhos
 José Augusto Machado Cunha Mendes, mc. Maria Alice

26— XIII DOMINGO TC - 9H45 - EUCARISTIA
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando Magalhães
 Pais, sogros, irmãos e cunhada de Maria Ortiga
 António Costa Seq. Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos
 Esposa e sogros de António Oliveira Andrade
 Delfim Costa Lima e Maria Adelaide Silva Claro, mc. família

10h00 - X ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS - 
junto à estátua de S. João Paulo II, Santuário do Sameiro      

17h30 - Concerto Oração: ADORAR JESUS - pelos coros 
da paróquia, na Igreja paroquial
               

VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: no dia 29 há a visita aos doentes 
e idosos da comunidade. Aqueles que desejarem a presença dos 
sacerdotes comuniquem para poderem receber a visita.

FESTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO - PROGRAMA:  
dia 26 - Eucaristia às 9h45 e bênção da Nova Bandeira da 
Confraria do Santíssimo Sacramento; às 17h30, Concerto 
Oração com os Coros Paroquiais e Amigos, na Igreja 
paroquial; dia 28 - Eucaristia às 21h15; dia 29 - Projeção 
do filme “Até ao Ultimo Homem”, às 21h15, na Cripta da 
Igreja; dia 30 Adoração Eucarística, 21h15; dia 1 de julho 
- Eucaristia às 19h15, seguindo-se o Arraial Paroquial, 
com o Festival gastronómico com a “Típica Feijoada”, 
animado pelas Concertinas ACDSMB. Às 21h30 atuação 
Grupo Quatro Claves e às 23h sessão de fogo de artificio. 
Por fim, às 23h30, AfterHour “CopoNaMão” com AVEC; 
no Sábado, dia 2 julho, às 9h começa a arruada pelas 
ruas da paróquia com Bombos Santa Maria De Jazente. 
Às 10h Sacramento Reconciliação (Confissões). Às 19h15 
Eucaristia e às 21h15 atuação do “Tó Fernando”, às 22h30 
concerto de Hélder Batista “O Motard da Concertina”. Às 
24h sessão de fogo de artificio; no Domingo 3, às 10h30 
Eucaristia Solene com Festa da Eucaristia; às 16h entrada 
da Fanfarra dos Bombeiros de Famalicão e às 17h30 
celebração das Vésperas ao Santíssimo Sacramento, 
seguindo-se a Procissão Eucarística. As festividades 
encerram-se pelas 20h. Procuremos participar na festa 
da comunidade. Agradecemos desde já o esforço e 
empenho da Confraria em prol da Festa. Agradecemos 
de igual modo a ajuda e generosidade de todos. 

20 A 26 DE JUNHO

 

 
X ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS

No dia 26, a nossa Arquidiocese une-se ao Papa 
Francisco para o X Encontro Mundial das Famílias, com o 
seguinte programa: 10h00 - Concentração das famílias, 
junto à estátua de S. João Paulo II; 10h15 - Peregrinação 
até à Cripta do Santuário do Sameiro; 11h00 - Angelus - 
Ligação com Roma; 11h30 - Eucaristia e celebração das 

bodas matrimoniais.

CONCERTO ORAÇÃO: ADORAR JESUS 
No dia 26, às 17h30, na Igreja, os coros da paróquia 

ajudar-nos-ão a louvar e agradecer a Deus 
pelo dom da Eucaristia. Por isso a este momento 

chamamos ADORAR JESUS. Participemos em família!

DESTAQUEDESTAQUE

PROCISSÃO EUCARÍSTICA - FIGURADOS: na tarde 
da Festa do Santíssimo faremos a solene procissão 
Eucarística, caminhando como Jesus que passa nas ruas da 
nossa comunidade. Para nos ajudar a participar de forma 
mais activa, a Confraria está a organizar quadros bíblicos 
e eucarísticos. Para o efeito, pede-se a colaboração de 
todos para que se inscrevam, junto da Carmen Dias (934 
596 020). A vossa colaboração é benefício para todos. 

CATEQUESE - RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: se ainda 
não fizeram a matrícula, devem fazê-lo agora no cartório 
paroquial, até ao fim do mês de julho.

MATRÍCULAS - PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: no dia 15 
de julho faremos as matrículas para os que vão ingressar 
no primeiro ano da catequese, às 21h15, na Cripta da 
Igreja. Passem a informação. Obrigado.

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus 
filhos na disciplina de Educação Moral Religiosa Católica. 

JMJ 2023 – FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO: as Jornadas 
Mundiais da Juventude Lisboa 2023 aproximam-se a 
passos largos e a Arquidiocese de Braga, nomeadamente 
a Pastoral Juvenil, está a preparar o acolhimento dos 
jovens peregrinos estrangeiros. De 26 a 31 de Julho de 
2023, milhares de jovens chegarão a Portugal para as 
Pré-Jornadas e serem acolhidos nas várias dioceses. 
Nestes dias que antecedem a Jornada, os jovens chegam 
para fazer uma experiência de fé, conhecer melhor a 
região, a cultura, a Igreja local e as suas especificidades. 
Preferencialmente, serão acolhidos nas paróquias, em 
famílias de acolhimento. O que é necessário para ser 
Família de Acolhimento? Que cada família que aceita 
este desafio possa providenciar espaço para acolher, no 
mínimo, dois jovens, disponibilizando-lhes um local onde 
possam dormir e fazer a sua higiene diária. Deve também 
garantir os pequenos-almoços e, pontualmente, outras 
refeições. Se possível e sendo necessário, deve também 
facilitar o transporte dos jovens peregrinos de e para os 
locais de encontro, na paróquia ou no arciprestado. Mesmo 
que não domine a língua dos jovens, haverá sempre outras 
formas de interação. Se tem interesse em fazer parte desta 
experiência irrepetível, contacte o Comité Organizador do 
seu Arciprestado (coavnfamalicao@arquidiocese-braga.
pt) ou a paróquia e o pároco (saomartinhodebrufe@
arquidiocese-braga.pt).


