
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
87

BR
UF

E E
 S

AN
TO

 A
DR

IÃ
O

15
MAIO
2022

ANO C
PÁSCOA

QUINTO DOMINGO

Atos 14, 21b-27
Salmo 144 (145)

Apocalipse 21, 1-5a
João 13, 31-33a.34-35

‘EXERCÍCO’ 
DA SEMANA

Aprofundar 
os momentos 

da Liturgia 
Eucarística

As maravilhas de Deus continuam 
a ser descritas pelos textos bíblicos 
propostos para este tempo pascal. Em 
modo sinodal, ontem e hoje, somos 
convocados para escutar «tudo o 
que Deus fizera com eles» e para 
contar o que Deus continua a fazer 
connosco. «Eis a morada de Deus [...]. 
Deus habitará com os homens». Por 
isso, damos graças e bendizemos a 
Deus. Maravilhosa misericórdia que 
nos salva e «se estende a todas as 
criaturas». Boa Nova anunciada a 
todas as pessoas. Mandamento que 
antes de nos ser pedido é já praticado 
por Jesus Cristo: «Como Eu vos amei, 
amai-vos também uns aos outros». 
Neste Quinto Domingo de Páscoa, a 
palavra central é ‘amor’. Todos somos 
chamados a acolher e a anunciar o 
amor misericordioso do Pai.

Bendizer, em vez de abençoar, é 
uma pequena alteração, no coração 
da Oração Eucarística, a Narração 
da Instituição. De facto, Jesus não 
‘abençoou’ o pão ou o vinho. Alguns 
até poderiam pensar que se trata de 
uma bênção sobre os dons. A riqueza 
da língua portuguesa permite-nos 
três verbos para traduzir o latino 
‘benedicere’: bendizer (a bênção 
ascendente, que é dirigida por 
nós a Deus); abençoar (a bênção 
descendente, que nos é dada por 
Deus); benzer (também descendente, 
por norma invocada sobre coisas ou 
animais). Jesus rezou uma bênção 
dirigida ao Pai, à semelhança da 
oração «Bendito sejas, Senhor nosso 
Deus...». Por isso, agora rezamos: 
«dando graças, Vos bendisse».

“Eis a morada 
de Deus”

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Bendizer 
a Deus
A meta do ser humano (e de todas 
as criaturas) não é a destruição que 
aniquila o ser e a vida, não é apenas 
a memória no coração daqueles que 
amamos e pelos quais fomos amados; 
a meta é a participação plena no ser 
e na vida divina. Isto é o que preside 
à celebração eucarística (dominical). 
A eucaristia é o sacramento do amor: 
nasce do amor infinito de Deus para 
chegar ao nosso coração, de modo 
a sair de nós para alcançar todas as 
pessoas. Maravilhosa bênção é esta 
que celebramos em cada eucaristia!



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2021+22 — ONDE HÁ AMOR NASCEM GESTOS —

BRUFE
17 — TERÇA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
 Daniela Sofia Neves Santos, mc. pais e marido
 Ana Cristina B. da Silva, madrinha e avós, mc. pais

20 — SEXTA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
 Maria Ângela Machado Figueiredo, mc. netos
 Pais de Ana Maria Ferreira Mesquita
 Leopoldina Marinho, marido, filhos e netos, mc. família

21 — SÁBADO

 15H00 - Festa do Perdão (3.o Ano da catequese)

 18H15 - Oração Mariana
 
 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA - FESTA DA FÉ
 Augusto Costa Mesquita e esposa, mc. filhos
 Adelaide Ferreira, filho Manuel e familiares, mc. filhas
 Luís Simões Ribeiro e família, mc. esposa e filhos
 Henrique Ferreira e familiares, mc. esposa
 José Maria Pereira e esposa, mc. filhos
 Gabriel José de Sarinha Canelas, mc. tios
 Henrique Ferreira, mc. esposa  
 
22 — VI DOMINGO DE PÁSCOA - 9H45 - EUCARISTIA
 Joaquim Pereira Mesquita e filho, mc. filho Aires
 Maria Conceição Santos B. Rodrigues, mc. marido e filhos
 Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
 António da Costa Mesquita, mc. filho
 Maria Emília Pereira Araújo, mc. António Oliveira Andrade
 Bernardina Araújo, mc. grupo coral
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando e filha
 Lucinda Ferreira e marido, mc. netos
 Rui Sabino, mc. esposa e filhos 
 Vitor Hugo Ortiga, avó Joaquina e Rosa, mc. David Ortiga
  Ação de Graças a S.ta Rita e S.to Expedito, mc. Arminda Sousa

 10H45 - Oração Mariana

CAMINHADA PASCAL - PONTO CRUZ: a Cruz é o núcleo central 
do mistério pascal de Cristo, onde se revela totalmente a 
verdade do Crucificado e do Ressuscitado; a Cruz é a nossa 
marca identificativa; é o rumo do percurso da nossa vida 
cristã: “se alguém quiser seguir-me tome a sua cruz e siga-
Me” (Lc 9, 23). .Cruz foi, portanto, o ponto nuclear do caminho 
quaresmal e também o é, agora, no tempo pascal, mas 
com uma dimensão comunitária. Ou seja, se na Quaresma 
fizemos um caminho de conversão pessoal, assumindo 
Pontos de Esforço, que nos ajudaram a configurar com a 
Cruz, agora, nos cinquenta dias de Celebração Pascal, a 
Cruz configura-nos com o Ressuscitado. Por isso, tomamos 
o caminho pascal, passando da dimensão pessoal à lógica 
comunitária. Ajudados pelo Espírito, somos enviados a 
partilhar com a comunidade a alegria da fé, a força da 
esperança e a caridade como modo de agir. Na caminhada 
pascal, participamos da missão do Ressuscitado, damos 
continuidade aos seus gestos, tomamos parte da vida da 
Igreja. Vivemos a Missão em Ponto. 

MISSÃO EM PONTO – TOMAR PARTE NA CARIDADE: tomar 
parte na caridade significa cumprir toda a largura e altura 
do Evangelho. O grande anúncio de Jesus, o seu Evangelho, 

16 A 22 DE MAIO

  

PROCISSÃO MARIANA 

Despois deste interregno de dois anos,
devido à pandemia, faremos a Procissão Mariana, este 
ano no dia 28, sábado, a sair do lugar da Igreja/Silvares. 

Terá ainda um cunho pascal, 
pois seguiremos os passos do ressuscitado, 

acompanhados por Maria e os Apóstolos. 
Todos, grandes ou pequenos, estão convidados. 

Participemos!

DESTAQUE

é o anúncio do Amor de Deus pela Humanidade. Diz São 
João: “Deus amou de modo o mundo que lhe enviou o seu 
próprio filho!” (Jo 3, 16). Portanto, o amor ou a caridade preside 
a toda ação da Igreja. O nosso programa pastoral sublinha 
a caridade como a característica fundamental da vida da 
Igreja. A Igreja existe para a caridade, para o amor. Não de 
forma teórica, retórica ou intelectualmente ideal, mas como 
forma de vida, como forma de existir. Por isso, dizemos: “onde 
há amor nascem gestos”. Tomar parte na caridade é assim 
tornar claro para todos que o amor ou a caridade é concreta, 
realiza-se e acontece na vida das pessoas. Tomar parte na 
caridade é responder aos gritos de dor e de sofrimento dos 
esquecidos, dos injustiçados, dos pobres e dos que choram, 
dos que constroem a paz e velam pela vida. A caridade 
tem a sua expressão máxima em Jesus. Na passagem do 
bom Samaritano fica claro o modo de agir de Cristo, e, por 
conseguinte, o modo que todo o cristão é chamado a viver 
no seu dia a dia. 

CATEQUESE - RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: durante este mês 
proceder-se-á à renovação da matrícula na catequese. As 
crianças e adolescentes já receberam a ficha de renovação a 
qual deve ser devolvida ao catequista até ao fim de Maio.

MATRÍCULAS PARA O 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.

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA: a 
câmara municipal de Famalicão irá proceder à vacinação 
antirrábica e à identificação eletrónica de cães no dia 
20 de maio pelas 17h30 na Aldeia Nova e ás 17h45 na Igreja.

BÊNÇÃO DE CASAS NOVAS: durante o tempo pascal, as famílias 
interessadas, procurem no atendimento marcar um horário 
para procedermos à bênção das suas casas novas.

GRANDE SORTEIO PASCAL - RESULTADOS: com gratidão 
agradecemos a todos os que colaboraram no Sorteio, que 
resultou num valor de 6.185€. os números sorteados são os 
seguintes: 1.o prémio: 3347; 2.o prémio: 9327; 3.o prémio: 4290; 
4.o prémio: 2208; 5.o prémio: 3077; 6.o prémio: 1529; 7.o prémio: 
2667; 8.o prémio: 6534. Os prémios devem ser reclamados 
no cartório paroquial até ao dia 20 de Maio, mediante a 
apresentação do respectivo número premiado. 

ATENDIMENTO PAROQUIAL: dia 20, das 17h às 19h. 


