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2022

ANO C  
SÉTIMO

DOMINGO

1Samuel
26, 2.7-9.12-13.22-23

Salmo 102 (103)
1Coríntios 15, 45-49

Lucas 6, 27-38

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Amar, 
fazer o bem, 

abençoar, 
rezar

Amar, até ser capaz de incluir os 
inimigos. Amar, fazer o bem, abençoar, 
rezar: «Amai os vossos inimigos, fazei 
bem aos que vos odeiam, abençoai os 
que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos injuriam». Deus propõe esta 
via da santidade, nas várias situações 
da vida. É uma rica tradição que 
perpassa a Escritura, ainda que em 
linguagens diferentes. Entre outros, 
temos o exemplo de David em relação 
a Saul: «Deus entregou-te hoje nas 
minhas mãos e eu não quis atentar 
contra o ungido do Senhor». Estão 
ativas duas possibilidades: «assim 
como trouxemos em nós a imagem 
do homem terreno, traremos também 
em nós a imagem do homem celeste». 
Esta presença espiritual recorda que 
Deus «salva da morte a tua vida e 
coroa-te de graça e misericórdia».

Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito que 
dá vida, confirma em nós a ‘imagem 
do homem celeste’! Vem, alento 
divino, ativa em nós a abundância 
espiritual! Vem, Espírito Santo, é de 
ti que precisamos, «da respiração 
sempre nova de Deus, que liberta de 
todo o fechamento, reanima o que 
está morto, solta as cadeias, espalha 
a alegria». Aviva em nós as palavras 
perspicazes do Padre Congar: «Não 
é preciso fazer outra Igreja; é preciso 
fazer uma Igreja diferente». Hoje, eu 
e tu, todos juntos, podemos fazer 
uma ‘Igreja diferente’. Amar, fazer o 
bem, abençoar, rezar: quatro verbos, 
também eles sinodais, que nos 
tornam capazes de fazer uma ‘Igreja 
diferente’. Abertos à novidade de Deus. 
Com coragem e criatividade.

“A imagem do 
homem celeste”

‘Uma Igreja diferente’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Uma Igreja 
diferente
Amar, fazer o bem, abençoar, rezar… 
incluindo os inimigos. A terminar 
esta ‘série’ sobre o processo 
sinodal, podemos também aplicar 
estes ensinamentos à dimensão 
comunitária. Este episódio é mesmo 
um belo resumo: começamos com 
o protagonismo do Espírito Santo, 
despertamos para a urgência de o ter 
sempre presente (homem espiritual), 
para chegar à prática da caridade e 
do amor aos inimigos, o caminho de 
perfeição pessoal e comunitário.
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BRUFE
22 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Vítor Hugo Moreira da Silva, esposa e filho, mc. familiares
 Silvério Brandão e pais, mc. irmãos e sobrinhos
 Manuel Ferreira da Cunha, mc. esposa
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha Amélia
 Maria da Graça Araújo Soares, mc. filhos

23 — QUARTA-FEIRA, 21H15 - CooRdEnAção dA CATEqUESE 
 Na residência paroquial 

24 — QUINTA-FEIRA, 21H30 - EnConTRo InTERpARoqUIAl dE CATEqUISTAS 
 No Centro Pastoral de Sto Adrião 

25 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 por todos os familiares de Manuel Sampaio
 Mário Campos Moreira e familiares, mc. filho Joaquim

26 — SÁBAdo, 19H15 - EUCARISTIA VESpERTInA
 Henrique Ferreira e familiares, mc. esposa
 Isabel Borges Tavares, mc. Benício Cardoso
 Todos os familiares de Maria do Sameiro
 Mário Furtado Alves e familiares, mc. Maria de Fátima O. Costa
 José Maria Areias de Araújo, mc esposa
 João Fernando Oliveira de Carvalho, mc. esposa e filhos
 Padrinhos, pai e sogros de Maria Conceição
 Pais, sogros, cunhados e sobrinho de Georgina Ortiga

27 — VII doMInGo CoMUM, 9H45 - EUCARISTIA
 Amaro da Costa e esposa, mc. sobrinha Idalina
 Abílio Castro, mc. esposa Laurinda
 José Pinto da Costa, mc. sobrinha Isabel 
 António Costa Sequeira Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos
 Maria Emília Pereira Araújo, mc. António Oliveira Andrade
 Delfim Costa Lima e Maria Adelaide Silva Claro, mc. família
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando e filha
 Pais e Maria Faria, mc. filho Luís Junqueira

COORDENAÇÃO DA CATEQUESE: dia 23, quarta-feira, 
reune-se na residência paroquial.

CONFRARIA - COBRANÇA DOS ANUAIS: a Confraria do 
Santíssimo Sacramento está a fazer a cobrança dos 
anuais, a partir desta semana. 

CONSIGNAÇÃO 0,5‰ DO IRS - CENTRO SOCIAL DE BRUFE: 
para ajudar o Centro Social sem nada perder e sem nada
gastar, basta preencher, no modelo 3 da sua declaração 
de IRS, no quadro 11 do anexo H, o número de identificação
fiscal 504 989 553. Passe a palavra e divulgue.

SÍNODO - SITE: para ficar a par de tudo o que se passa 
sobre o Sínodo - Por uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação, missão - consulte este site: www.
sinodoembraga.pt. Se quiser, não sendo a melhor opção, 
poderá participar de forma individual. No site encontra a 
forma de participar.

SITE DA PARÓQUIA: consulte a nossa página através de 
http://www.diocese-braga.pt/smbrufe/.

21 A 27 DE FEVEREIRO

 

 
ENCONTRO INTERPAROQUIAL 

DE CATEQUISTAS

No dia 24, quinta-feira, às 21h30, no Centro Pastoral de 
Sto Adrião, haverá encontro para todos os catequistas da 

unidade pastoral. Vamos preparar a caminhada quaresmal e 
pascal. A presença de todos é estímulo e alegria para cada 

um de nós.

DESTAQUE

A LITURGIA NA COMUNIDADE – CELEBRAR MELHOR: a 
liturgia cristã é o ato de louvor do povo de Deus ao Senhor 
pelo grande dom de amor, paz e consolação ao Seu povo. 
Portanto, a liturgia é um ato consciente de participação. 
Ninguém assiste, todos celebram. O sacerdote preside 
a toda a ação de louvor, mas todos celebram com ele 
as maravilhas de Deus. Algumas notas para melhor 
celebrarmos: 
PONTUALIDADE – não tem havido pontualidade nas 
celebrações. Como era importante que todos fizessem o 
esforço por estarmos todos a horas para em comum uns 
com os outros iniciarmos a Eucaristia. 
SILÊNCIO – nem sempre conseguimos o silêncio. Ele é tão 
importante à escuta e à interiorização. Façamos silêncio 
antes, durante e no final. Não tenhamos medo dos silêncios 
na liturgia. Eles são oportunidade de fecundidade, de 
encontro mais pessoal e íntimo com o Senhor. Ajudemos a 
calar os nossos barulhos exteriores. E promovamos entre 
todos a interioridade. Sobretudo nos funerais. Não tem 
havido capacidade de fazer silêncio quando o sacerdote 
chega para fazer o levantamento do corpo da capela 
mortuária para a Igreja. Há sempre muito falatório. Creio 
que aqui é devido um pouco mais de respeito. 
ESCUTAR – segundo Santo Agostinho, “escutar a Palavra de 
Deus é como se alimentar de Cristo”. São Jerónimo afirma: 
«Lemos as Sagradas Escrituras. Eu penso que o Evangelho 
é o Corpo de Cristo; penso que as santas Escrituras são 
o seu ensinamento. E quando Ele fala em “comer a minha 
carne e beber o meu sangue” (Jo 6, 53), embora estas 
palavras se possam entender do Mistério [eucarístico], 
todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de 
Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. 
Quando vamos receber o Mistério [eucarístico], se cair 
uma migalha sentimo-nos perdidos. E, quando estamos a 
escutar a Palavra de Deus e nos é derramada nos ouvidos 
a Palavra de Deus que é carne de Cristo e seu sangue, 
se nos distrairmos com outra coisa, não incorremos em 
grande perigo?». 
AJOELHAR – está a aumentar o número de pessoas que 
não se ajoelham no momento da Consagração. Nota-se 
isto sobretudo nos casamentos e funerais. Não estão a 
proceder com sentido reverente face ao momento. Só 
quem tem motivos de saúdo para não se ajoelhar, está 
dispensado desse gesto tão significativo. É um momento 
de adoração, de prostração diante do nosso Deus que 
se faz alimento para nós, como nos disse. É um ato de 
nobreza e de fé..

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: sexta-feira, dia 25, das 17h às 19h.


