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A ORAÇÃO CRISTÃ
no catecismo da igreja católica

A oração na vida cristã
A revelação da oração:
no Antigo Testamento [4]

ANO PASTORAL 2016+2017
FÉ CONTEMPLADA

Contemplar com Maria
as maravilhas de Deus
Além do diálogo entre Isabel e Maria, há
outro diálogo que se impõe sobre toda a
Igreja Católica presente em Portugal: as
Aparições de Maria em Fátima. O Centenário das Aparições é uma data que nos
convida à gratidão por este grande dom
de Deus através de Maria. Assim, a nossa
dinâmica de fé contemplada deixa-se iluminar pelo exemplo de Maria. E, em particular, trazemos para o nosso programa
pastoral o essencial da mensagem comunicada aos Pastorinhos. O papa Bento
XVI disse aos bispos portugueses (em
2007): «Apraz-me pensar em Fátima
como escola de fé tendo a Virgem Maria
por Mestra: lá ela ergueu a sua cátedra
para ensinar aos pequenos videntes e
depois às multidões as verdades eternas
e a arte de orar, crer e amar».
Silêncio, interioridade, louvor, oração e
penitência, são cinco palavras e atitudes que dão forma ao nosso «Magnificat»
atual e proporcionam a vivência da fé
contemplada (em Maria).
Temáticas propostas para os tempos litúrgicos — Advento: Silêncio; Natal: Interioridade; Tempo Comum: Louvor; Quaresma: Penitência; Páscoa: Oração.

NOVEMBRO: 15
ENCONTRO INTERPAROQUIAL
catequistas
centro pastoral, 21h30

2578. A oração do povo vai expandir-se
à sombra da morada de Deus: a arca da
aliança e, mais tarde, o templo. São, em
primeiro lugar os condutores do povo –
os pastores e os profetas – que o ensinarão a orar. O pequeno Samuel teve
de aprender de Ana, sua mãe, o modo
como devia «comportar-se na presença
do Senhor», e do sacerdote Eli, como
devia escutar a sua Palavra: «Falai, Senhor, que o vosso servo escuta». [...]
2579. David é o rei «segundo o coração de Deus», o pastor que ora pelo
seu povo e em nome dele, aquele cujo
louvor e cujo arrependimento serão o
modelo da oração do povo. [...] Nos salmos, inspirado pelo Espírito Santo, David
é o primeiro profeta da oração judaica
e cristã. A oração de Cristo, verdadeiro
Messias e Filho de David, há de revelar e
dar pleno sentido dessa oração.
2580. [...] A oração da Dedicação do
Templo apoia-se na promessa de Deus
e na sua aliança, na presença ativa no
meio do povo e na memória das magníficas proezas do êxodo. O rei levanta
então as mãos para o céu e suplica ao
Senhor por si próprio, por todo o povo,
pelas gerações futuras, pelo perdão dos
seus pecados e pelas suas necessidades, para que todas as nações saibam
que Ele é o único Deus e o coração do
seu povo Lhe pertença inteiramente.

PALAVRA PARA HOJE
Há de vir o dia do Senhor
A Liturgia da Palavra começa com um
ato de fé: «Há de vir o dia do Senhor [...].
Nascerá o sol de justiça, trazendo nos
seus raios a salvação». Sim, o «sol de
justiça» nasce hoje (e em cada domingo)
ao celebrarmos o mistério pascal no «dia
do Senhor». O mistério pascal exprime-se desde logo no dom da misericórdia
oferecido no momento penitencial da
eucaristia. Um dom que pede a abertura do nosso coração. Entretanto, Jesus
Cristo alerta que os tempos podem ser
duros para os que lhe são fiéis: «‘Causarão a morte a alguns de vós e todos vos
odiarão por causa do meu nome; mas
nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis
as vossas almas’». Esta perseverança há
de resultar na plenitude da alegria.

PERGUNTA DA SEMANA
Acredito que Deus
é o princípio e o fim da história?
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NÚMERO 9
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BRUFE
14 — Segunda, 21h15 - Delegados de Zonas
Reunião na Cripta da Igreja.

15 — Terça, 19h15 - Eucaristia
7º Dia Maria Ermelinda dos Santos Gomes
José Alves e esposa, mc. filha Conceição
António Luís Faria Teixeira, mc. filhos

21h30 - Encontro de Catequistas
No Centro Pastoral de Sto Adrião, para preparação do
Tempo de Advento/Natal.

18 — Sexta, 19h15 — Eucaristia
Ana Cristina B. Silva, madrinha e avós, mc. mãe
Manuel Silva Salazar, mc. filha Rosalina
Carlos Carneiro da Costa, mc. esposa
Manuel Fonseca Ribeiro, mc. António F. Ribeiro
Rui Sabino, pais e sogros, mc. Noémia Sabino
Maria Fernanda A. Costa, mc. sobrinhos Sérgio e Rita

21h15 - Catequistas e Pais
No Seminário dos Combonianos em Antas, haverá
este momento de reflexão e oração sobre o Advento,
destinado a todos os catequistas do Arciprestado,
alargando o convite também a todos os pais dos
catequizandos das diferentes comunidades, por forma
a congregar no mesmo espaço de oração aqueles que
abraçam a missão de principais educadores na Fé.

19 — Sábado, 19h15 — Eucaristia
Gaspar O. e Sousa e genros Meira e Luís, mc. esposa
Firmina Lopes da Silva, mc. marido e filhos
Maria Adelaide S. Claro, mc. marido e filhos
Bernardino Silva Dias Sampaio, mc. filhos
João Alceste Costa Ferreira, mc. avós
José Brandão, esposa e filha, mc. genros
Artur Sérgio C. Freitas, mc. Confraria Srª dos Remédios
António da Costa e Sousa, esposa e sogros, mc. filhos

20 — Domingo, 9h — Eucaristia
Joaquim Ortiga e esposa, mc. netos
Manuel da Costa Mesquita, mc. esposa e filha
Pais e familiares de Henrique Rodrigues
Vítor Hugo Ortiga e familiares de David Ortiga
José Maria da Silva Sampaio, mc. esposa
Maria do Carmo V. Costa e marido Carlos Augusto, mc. filhos
Maria de Fátima Ferreira, pai e sogros, mc. marido
Rui Catarino, mc. sogros
Padrinhos e irmãos de Maria da Conceição
Associados falecidos da ADCSMB

Lausperene - agradecimento: a Equipa Sacerdotal,
agradece à comunidade o compromisso e a presença no
Lausperene. A todos Jesus Cristo Eucaristia abençoe.
II Mostra Associativa: este fim de semana, a junta de
Freguesia de Brufe promove a II Mostra Associativa. A paróquia
participa nesta iniciativa. Encarnando o espírito de uma Igreja
em saída, a anunciar a alegria do Evangelho no meio do tecido
social e associativo.

Confraria do Santíssimo: informa que já se encontram

14 A 20 DE NOVEMBRO
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à venda os bilhetes para o sorteio no Natal. Apelamos à
colaboração de todos.
Formação Bíblica: nos dias 21 e 22, às 21h15, no Centro
Pastoral de Sto Adrião, há formação bíblica com a presença do
Sr. D. António Couto.

Jantar Solidário: a Liga de Amigos do Centro Social e
Paroquial de São Martinho de Brufe promove, no sábado,
dia 19 de Novembro, um JANTAR SOLIDÁRIO. Esta iniciativa
em favor do Centro Social e Paroquial de Brufe, com noite
de fados, conta com a presença de Maria do Sameiro;
José Manuel e Kiko, acompanhados por Ângelo Jorge
e Eduardo Jorge. A colaboração por pessoa é a partir de
25€ para adultos e 15€ para crianças dos 6 aos 12 anos.
As inscrições e reservas de mesas podem ser feitas até
dia 14/11 nos serviços administrativos do Centro Social e
Paroquial, junto dos membros da direção e delegados de
zona paroquiais. Mais informações pelo telefone 252501900
ou 968790622. Procuremos participar e incentivar outros
à participação, pois só com o empenho de todos é que
conseguimos criar a unidade. Convide os seus amigos e
familiares e reserve já a sua mesa. Participe... Colabore...
Divirta-se...

Hi-God 2016: O “Grupo de peregrinos” realiza a 9ª edição
do “Hi-God, um dia com Deus” com o tema: “Aquele que nos
une”. Este ano, o evento está de regresso à cidade de Braga,
no dia 26 de novembro, das 9h09 às 17h30. O Hi-God 2016
destina-se a TODOS a partir dos 15 anos que queiram celebrar
a fé, em clima de festa, de união, de alegria, de oração e de
partilha.
Bênção das Grávidas: na quinta-feira, dia 8 de Dezembro,
na Eucaristia, faremos a bênção das grávidas. É uma bênção
especial às grávidas e aos seus bebés, bem como às suas
famílias, para que se sintam amadas e protegidas por Jesus
Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima, que também se encontra
grávida de Seu Filho, por esta ocasião. Aquelas famílias que
manifestem vontade de receber a bênção, podem inscreverse na sacristia, no cartório ou por mail (saomartinhodebrufe@
arquidiocese-braga.pt.) até dia 4 de Dezembro.
Festa a S. Martinho - ADCSMB: dia 19: 21h Teatro
na Aldeia “Sketches Cómicos” — Amarcultura, Associação
Projecto; dia 20: 9h Eucaristia - romagem ao cemitério,
14h tarde cultural, no final teremos um tradicional magusto.
Serviço de Atendimento: será na sexta-feira, dia 18 de
Novembro, das 17h às 19h.
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