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DÉCIMO SEXTO 

Génesis 18, 1-10a
Salmo 14 (15)

Colossenses 1, 24-28
Lucas 10, 38-42

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Praticar 
o acolhimento 
com ternura, 
escutar com 

o coração

A hospitalidade percorre a Liturgia da 
Palavra deste Décimo Sexto Domingo 
(Ano C). Em Mambré, Abraão e Sara 
acolhem três homens que pararam 
à entrada da tenda: «não foi em vão 
que passastes diante da casa do 
vosso servo». Um hóspede é uma 
bênção. Consigo traz uma promessa 
a comunicar. O Senhor e Mestre, 
acolhido em casa da atarefada Marta 
e da ouvinte Maria, afirma que «uma 
só coisa é necessária. Maria escolheu 
a melhor parte». Paulo proclama que o 
binómio anúncio e escuta é a grande 
missão do discípulo: «anunciar-vos 
em plenitude a palavra de Deus». 
A hospitalidade está associada à 
escuta atenta do outro. Sim, discípulo 
missionário é quem escuta e põe em 
prática, «não faz mal ao seu próximo, 
nem ultraja o seu semelhante».

O acolhimento é outra das 
características da ‘pessoa vitamina’. 
Precisamos de instaurar a revolução 
da ternura, a partir do exercício da 
hospitalidade. É uma atitude que 
nasce no coração e se torna visível 
na postura do nosso corpo. Estender 
e dar as mãos, oferecer um abraço, 
olhar com simpatia, esboçar um 
sorriso, estar disponível para escutar 
com o coração, são alguns dos modos 
eficazes de praticar o acolhimento e 
de o demonstrar com ternura. Acolher 
é inclinar o coração para o outro, é 
oferecer o ombro, no qual se possa 
apoiar, para se levantar e prosseguir o 
caminho. Do mesmo modo, escutar e 
ser escutado é a maior escola de vida. 
A felicidade, escreveu o Papa, «é um 
pão que se come juntos».

“Uma só coisa “Uma só coisa 
é necessária”é necessária”

‘Pessoas vitamina’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

A síntese dos encontros sinodais 
assinala a falta de predisposição para 
a escuta e a proximidade. Em vários 
pontos do documento é também 
referida a necessidade de valorizar 
o acolhimento. Por exemplo, a 
propósito da relação com as famílias: 
«Demasiadas vezes, o acolhimento 
e a escuta são condicionados pelo 
escrutínio à vida das pessoas, sendo 
o critério de ação o julgamento, a 
exclusão e a condenação, e não a 
caridade, o acompanhamento e 
o respeito pelos diferentes ritmos 
de caminhar». «Uma só coisa é 
necessária»: acolher e escutar 
com o coração.



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

BRUFE
19 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - NÃO HÁ EUCARISTIA        

22 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Alcides Sá Pereira e esposa, mc. filhos
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha Amélia

23 — SÁBADO - 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Maria Alice Barbosa e pais, mc. irmãos
 José Maria Pereira e esposa, mc. filhos
 Joaquim Ortiga e Lucinda Ferreira, mc. filha Georgina
 Abílio Alves de Araújo e neta Lia Silva, mc. filho Michel
 Gabriel José de Sarinha Canelas, mc. tios
 Maria de Fátima Mesquita Ribeiro, mc. marido
 Domingos Silva Ferreira, mc. pessoa amiga

24— XV DOMINGO TC - 09H45 - EUCARISTIA
 II DIA DOS AVÓS E IDOSOS
 Pais, sogros e irmão de Manuel Sampaio
 Luís Simões Ribeiro e família, mc. esposa e filhos
 Pais e irmãos de Gracinda Moreira de Sousa
 Maria da Glória Azevedo e marido, mc. filha Estela
 Henrique Ferreira e familiares, mc. esposa
 Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
 Maria Emília Pereira Araújo, mc. António Oliveira Andrade
 Vitor Hugo Ortiga, e avós Rosa e Luís, mc. David Ortiga
 Manuel António Costa Ferreira, mc. Conf. Sra. Remédios
 Carlos Alberto Silva Moreira, mc. Grupo Coral

11h30 - BAPTISMO
Baptismo do Martim               

ORDENAÇÕES DIACONAIS: este Domingo, dia 17, às 
15h30, na Cripta do Sameiro, o Sr. Arcebispo presidirá 
à ordenação de quatro diáconos: Bruno Lopes, Victor 
Couto, Tiago Costa e Rafael Gonçalves, sendo três os 
primeiros do nosso arciprestado. Rezemos com eles e por 
eles. E se pudermos participemos nas ordenações.

CATEQUESE - RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: se ainda não 
o fizeram, pede-se aos pais que procedam à renovação da 
matrícula no cartório paroquial. Obrigado pela solicitude.

CATEQUESE - MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO: as 
matrículas para o primeiro ano de catequese serão feitas 
em setembro, no dia 9, às 21h15, na Cripta da Igreja. haverá 
um encontro para todos os pais para matricularem os 
seus filhos na catequese. Passem a informação. Obrigado.

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os filhos 
na aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não sendo 
catequese, é formação nos valores legítimos da fé cristã. 

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 

18 A 24 DE JULHO

 

II DOMINGO MUNDIAL 
DOS AVÓS E DOS IDOSOS

 Por proposta do Papa Francisco, 
no quarto domingo de julho, celebraremos a festa dos Santos 

Joaquim e Ana, pais de Maria e avós de Jesus. 
Esta festa recorda-nos o dom da vida longa e convida-nos a 

celebrar aqueles que, antes de nós e para nós, 
guardam e transmitem a vida e a fé. 

Assim sendo, convocamos, para o próximo fim de semana, 
dia 24, todos os avós e idosos da comunidade para celebrarmos 

na Eucaristia das 9h45, com alegria e muita esperança, 
a vida e a fé que deles recebemos. 

DESTAQUEDESTAQUE

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. 

FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO JMJ 2023: se tem interesse 
em fazer parte desta experiência irrepetível, das Jornadas 
Mundiais da Juventude 2023, então aceite 
acolher, em sua casa, alguns jovens de outros 
países. Faça o seu pedido de adesão no boletim 
de inscrição para o efeito, ou contacte o Comité 
Organizador da paróquia (saomartinhodebrufe@
arquidiocese-braga.pt).

ALPHA - INSCRIÇÕES: se queres conhecer novas pessoas e 
explorar e descobrir a fé cristã com elas, se tens questões 
e queres partilhar a tua opinião, então tenta 
Alpha. Em setembro iniciamos um novo curso. 
Inscreve-te. Procura a ficha de inscrição 
sacristia ou no cartório paroquial. Ou então 
faz através deste código.

INCÊNDIOS FLORESTAIS: a Proteção Civil informa que no 
período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, sejam asseguradas as medidas de 
prevenção contra incêndios florestais: independentemente 
das condições atmosféricas, não é permitido queimar, 
foguear, lançar balões com mecha acesa ou qualquer tipo 
de foguetes. Ajude!

PASSEIO A FÁTIMA E DA FREGUESIA A CHAVES: estão 
abertas as inscrições para o passeio a Fátima, no dia 8 
de setembro. Todos os seniores a partir dos 65 anos ou 
reformados. Também estão abertas as inscrições para o 
Passeio da Freguesia, no dia 11 de setembro, com visita à 
cidade de Vidago e Chaves e convívio na Quinta do Príncipe 
em Chaves. Ambas as inscrições devem ser feitas na Junta de 
Freguesia, até 31 de julho.

ATENDIMENTO PAROQUIAL: dia 22, sexta-feira, das 17h às 19h.


