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SANTÍSSIMA 
TRINDADE

Provérbios 8, 22-31
Salmo 8

Romanos 5, 1-5
João 16, 12-15

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Começar a 
escrita de um 

diário espiritual
pessoal e/ou 

familiar

A palavra de Deus fala de sabedoria, 
glória, esperança, amor e verdade. 
A beleza e a ordem da Criação, 
«obra das vossas mãos», remetem 
para Jesus Cristo. Ele é a ‘Sabedoria 
de Deus’ presente no ato criador: 
«Quando lançava os fundamentos 
da terra, eu estava a seu lado como 
arquiteto, cheia de júbilo, dia após 
dia, deleitando-me continuamente 
na sua presença». No Filho, pelo 
Espírito, somos filhos amados do Pai, 
chamados a viver como filhos da luz 
e da verdade. Temos a assistência do 
Espírito Santo: «Ele vos guiará para a 
verdade plena». Pelo batismo, somos 
fortificados com uma esperança que 
«não engana, porque o amor de Deus 
foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo». Peçamos a 
perseverança no amor trinitário.

A atração contínua do coração 
para uma determinada escolha, 
é a segunda modalidade de 
discernimento. Dia após dia, num 
processo que decorre gradualmente, 
vai-se repetindo o mesmo padrão. Às 
vezes, com lágrimas de consolação 
espiritual; outras vezes, atacados por 
desolações, como a tristeza e a secura 
espiritual, a falta de confiança e de 
amor. Pode ser muito útil registar por 
escrito o que vai surgindo no coração, 
durante o processo. «A atenção 
fiel a essas experiências permite-
nos aprender quaisquer padrões 
emergentes de atração e resistência». 
Útil é também a orientação de outra 
pessoa. Sempre abertos ao Espírito 
que nos guia para a ‘verdade plena’, 
de acordo com a vontade divina.

“Ele vos guiará para “Ele vos guiará para 
a verdade plena”a verdade plena”

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

A «verdade plena» é a meta do nosso 
itinerário humano e espiritual. Temos 
vindo a assinalar a importância do 
Espírito Santo, na descoberta da nossa 
missão neste mundo. Ele é o único 
capaz de nos guiar na busca do nosso 
propósito, na resposta à questão 
central desta ‘série’. A psiquiatra 
Marian Rojas Estapé (em «Como 
fazer para acontecerem coisas 
boas») escreve que é necessário 
que cada um de nós se conheça, se 
compreenda e se aceite. Para chegar 
à felicidade, ou seja, à descoberta 
da nossa missão, temos de conjugar 
estes verbos: conhecer-me, 
compreender-me, aceitar-me.
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BRUFE
14 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Maria José Machado Brandão, mc. sobrinhos
 São José e Santo António, mc. Carolina Sampaio

 21H00 - ASSEMBLEIA SINODAL DIOCESANA
 Auditório Vita - Seminário Menor, Braga

16 — QUINTA-FEIRA, 9H45 - SOLENIDADE CORPO DE DEUS
 Pelas crianças que vão fazer a Primeira Comunhão
 Pelos Ministros Extraordinários da Comunhão
	 Pelos	irmãos	da	Confraria	do	Santíssimo	Sacramento	

 17H30 - PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS
 Matriz	Nova	para	a	Matriz	Antiga

17 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Abílio Alves, irmão José e cunhado Manuel, mc. irmã Conceição
 Carla Alexandra R. Ferreira, mc. Conf. Sra. dos Remédios

18 — SÁBADO 
 12H00 - BAPTISMOS de Emília e Margarida 

 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Rui Francisco Costa Rocha e familiares, mc. família
 Marido e família de Ângela Almeida
	 Ana	Cristina	B.	da	Silva,	madrinha	e	avós,	mc.	pais
	 Olinda	Rosa	P.	Costa	e	familiares,	mc.	filhos
 Manuel António Costa Ferreira, mc. Conf. Sra. Remédios

19 — XII DOMINGO TC - 9H45 - EUCARISTIA
 Pais, irmã e familiares de Rosa da Costa Fernandes
 Arlindo Costa Mesquita e pai, mc. irmão Paulo
 Pais e padrinhos de Manuel Sampaio
 Manuel	Costa	Mesquita	e	esposa,	mc.	filha	e	genro
 Gabriel José de Sarinha Canelas, mc. avós maternos
 Felisberto Moreira Maia, mc. esposa
 Padrinhos e todos Familiares de Maria Conceição
	 António	Ortiga	e	filho,	mc.	Maria	Ortiga
 Zacarias Sampaio e cunhados, mc. esposa
 Vitor	Hugo	Ortiga	e	avós	António	e	Joaquina,	mc.	David	Ortiga
	 Arminda	Gomes	Silva,	marido	e	filha,	mc.	família 
 12H30 - BAPTISMO de Maria Leonor
 15H30 - Bodas de prata Matrimoniais de Fátima	Ortiga	
e António Cunha

ASSEMBLEIA SINODAL ARQUIDIOCESANA: dia 14, às 
21h, realiza-se no Auditório Vita, em Braga, uma Assembleia 
Diocesana.	 A	 entrada	 é	 livre	 e	 todos	 estão	 convidados	 a	
participar,	 particularmente	 os	 párocos,	 os	 moderadores	
paroquiais	e	todos	aqueles	que	estiveram	mais	diretamente	
implicados no processo sinodal nas diferentes comunidades 
e setores de pastoral. A Assembleia será aberta pelo Sr. 
Arcebispo	Primaz,	D.	José	Cordeiro,	e,	após	a	sua	palavra,	
os	participantes	poderão	partilhar	opiniões	e	experiências	
sobre o processo sinodal e sobre a síntese preparada e 
entretanto	divulgada	pela	Equipa	Diocesana.

CORPO DE DEUS: no dia 16, às 9h45, celebraremos a 
Festa	do	Santíssimo	Corpo	e	Sangue	de	Nosso	Senhor	Jesus	
Cristo. Neste dia a Igreja pede aos cristãos que tenham um 
momento	de	adoração	diante	do	Santíssimo	Sacramento.	
O Arciprestado proporciona esse momento de Adoração 
seguido	de	procissão	Eucarística.	A	adoração	será	na	Matriz	
Nova,	 a	 partir	 das	 17h30,	 seguindo-se	 a	 procissão	 até	 à	
Matriz	Antiga.	Participemos	em	família.

12 A 19 DE JUNHO

 

 
SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS

PROCISSÃO ARCIPRESTAL EUCARÍSTICA
Dia	16,	o	Arciprestado	realiza	a	procissão	do	“Corpo	
De	Deus”	com	todas	as	paróquias.	A	celebração	
inicia	às	17h30,	na	Matriz	Nova,	com	a	oração	de	

Vésperas	solenes	ao	Santíssimo	Sacramento.	Depois,	
inicia-se	a	procissão	eucarística	pelas	ruas	da	cidade,	
até	à	Igreja	Matriz	Antiga.	Procuremos	participar.	

DESTAQUEDESTAQUE

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. 

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. 
Se	 ainda	 não	 foi	 feito,	 devem	 fazê-lo	 agora	 no	 cartório	
paroquial,	até	ao	fim	do	mês	de	junho.

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.	
Não sendo catequese, é um complemento de formação 
nos	 valores	 legítimos	 da	 fé	 cristã.	 É	 missão	 dos	 pais	
educarem	na	 fé	 os	 seus	 filhos.	 Esta	 aula	 possibilita	 uma	
outra abordagem da Fé Cristã. 

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


