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BRUFE
07 — TERÇA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
 Manuel Fernando S. Costa e família, mc. esposa e filhos
 Pais de Conceição Junqueira

10 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Pais, sogros e familiares de Maria Emília Ribeiro
	 Arnaldo	da	Silva,	mc.	filhos	
	 Maria	Ângela	Machado	Figueiredo,	mc.	filhos
 Augusto	Luís	Afonso,	esposa	e	sogros,	mc.	Maria	José

11 — SÁBADO 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Armindo	Rodrigues	Machado,	mc.	família
	 José	Pinto	da	Costa,	mc.	sobrinho	Paulo
	 Maria	Madalena	Rodrigues	Sequeira,	mc.	marido
	 José	Maria	Pereira	e	esposa,	mc.	filhos
	 Maria	Amélia	Valente	Costa	e	marido,	mc.	filhas
	 Joaquim	Ortiga	e	Lucinda	Ferreira,	mc.	filha	Georgina

12 — XI DOMINGO TC - 9H45 - SANTÍSSIMA TRINDADE
 Alfredo	Oliveira	e	esposa,	mc.	filhos
 António	Sá	Tinoco	Carvalho,	pais	e	sogros,	mc.	esposa
	 Augusto	Luís	Afonso	e	esposa,	mc.	filha	
	 Família	de	Maria	Emília	Moreira	de	Sousa
	 José	Maria	Azevedo	Silva,	mc.	esposa
 Maria	Glória	Azevedo	e	marido,	mc.	filha	Maria	dos	Anjos
	 Emília	Araújo	Moreira,	mc.	Armando	Magalhães
 Ação	de	graças	Nossa	Senhora	de	Fátima,	mc.	Cátia

MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA - GRATIDÃO: : 
ao	terminar	o	mês	de	maio,	mês	de	 intensa	oração	
mariana,	 agradecemos	 a	 todos	 os	 movimentos	
paroquiais	 pela	 dinamizarão	 e	 oração	 do	 terço.	
Agradecemos	também	todos	os	que	promoveram	e	
concretizaram	a	Procissão	Maria:	os	movimentos,	e	
os	delegados	de	lugar.		Estamos	gratos	ainda	a	todos	
os	que	com	mestria	e	beleza	fizeram	das	nossas	ruas	
um	verdadeiro	 tapete	de	flores	para	acolher	Nossa	
Senhora.	Parabéns	a	todos.	

MISSÃO EM PONTO – TOMAR PARTE NA MISSÃO: 
tomar	 parte	 na	 missão	 é	 perceber-se	 como	 parte	
integrante	 no	 processo	 de	 evangelização.	 O	 Papa	
Francisco	ajudou-nos	a	perceber	 isto	quando	afirmou:	
“a	 vida	 divina	 não	 é	 um	 produto	 para	 vender	 –	 não	
fazemos	 proselitismo	 –,	 mas	 uma	 riqueza	 para	 dar,	
comunicar,	anunciar:	eis	o	sentido	da	missão.	Recebemos	
gratuitamente	este	dom	e	gratuitamente	o	partilhamos	
(Mt	10,	8),	sem	excluir	ninguém.	Deus	quer	que	todos	
os	homens	sejam	salvos,	chegando	ao	conhecimento	da	
verdade	e	à	experiência	da	sua	misericórdia	por	meio	
da	Igreja,	sacramento	universal	da	salvação”.	Por	fim,	a	
certeza:	“Eu	sou	sempre	uma	missão;	tu	és	sempre	uma	
missão;	 cada	batizada	e	batizado	é	uma	missão!”.	NA	
verdade,	um	batizado	é	sempre	um	enviado.	No	cristão	
está	 inscrito	 a	 dimensão	 missionária	 e	 vocacional.	 A	
missão	dos	discípulos	de	Jesus	é	sair	e	fazer	discípulos:	
“Ide,	 e	 fazei	 discípulos”	 (Mt	 28,19).	 Tomar	 parte	 na	
missão	 é	 uma	 provação	 à	 nossa	 memória	 para	 que	
nunca	 nos	 esqueçamos	do	nosso	 baptismo,	 da	 nossa	
identidade	de	discípulos	missionários.
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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.	

DESTAQUEDESTAQUE

COLÓNIA BALNEAR:	 o	 Centro	 Social	 e	 Paroquial	 de	
S.	 Martinho	 de	 Brufe	 promoverá	 de	 20	 de	 junho	 a	 1	
de	 julho	 a	 Colonia	 Balnear.	 A	 saída	 do	 autocarro	 está	
prevista	para	as	8	horas	e	30	minutos	e	a	chegada	pelas	
13h.	A	mesma	ocorrerá	na	Praia	Senhora	da	Guia,	em	Vila	
do	Conde.	Esta	atividade	está	disponível	 também	para	
a	 participação	 da	 comunidade.	 Para	mais	 informações	
contacte	 os	 nossos	 serviços	 administrativos	 em	 dia	
uteis,	entre	as	14	horas	e	30	minutos	e	as	18	horas	e	30	
minutos.	As	inscrições	terminam	a	10	de	junho.

SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS:	 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.

FESTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO:	 a	 Festa	 do	
Santíssimo	Sacramento	deste	ano	Pastoral,	será	no	dia	
3	de	Julho.	O	cartaz	com	todas	as	actividades	lúdicas	
e	 as	 celebrações	 está	 concluído.	 Estejam	 atentos	 às	
surpresas.	 E	 procurem	 desde	 já	 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.	

SITE DA PARÓQUIA: conheçam	e	descubram	o	 sítio	
da	paróquia:	www.diocese-braga.pt/smbrufe/.

ATENDIMENTO PAROQUIAL:	dia	9	de	Junho,	quinta-
feira,	das	17h	às	19h.	


