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DÉCIMO SÉTIMO 

Génesis 18, 20-32
Salmo 137 (138)

Colossenses 2, 12-14
Lucas 11, 1-13

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ser ‘poetas da 
oração’: rezar 
com palavras 

próprias

O diálogo quotidiano com Deus, a 
vida alicerçada na amizade com 
Jesus Cristo: eis o essencial para 
fortalecer o caminho do discipulado. A 
fé cristã amadurece através de uma 
relação de confiança. Apoia-se na 
convicção de que, com Jesus Cristo, 
«fostes ressuscitados pela fé que 
tivestes no poder de Deus». Abraão, 
o pai dos crentes, oferece-nos um 
exemplo de confiança perseverante. 
Insiste com Deus, uma e outra vez, 
certo de que vai ser atendido: «Se o 
meu Senhor não levar a mal, falarei 
ainda esta vez». O salmista confirma 
a mesma segurança: «Quando Vos 
invoco, sempre me atendeis, Senhor». 
Semelhante é também o ensinamento 
do Mestre aos discípulos: «Quem pede 
recebe; quem procura encontra; e a 
quem bate à porta abrir-se-á».

A oração frequente e sincera é uma 
‘vitamina’ poderosa, tem um impacto 
profundo em nós e ao nosso redor. 
Neste Segundo Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos, saboreemos este convite: 
«‘Tornemo-nos, também nós, um 
pouco poetas da oração: adquiramos 
o gosto de procurar palavras que nos 
são próprias, voltando a apoderar-nos 
daquelas que a Palavra de Deus nos 
ensina’. A nossa imploração confiante 
pode fazer muito: é capaz de 
acompanhar o grito de dor de quem 
sofre e pode contribuir para mudar os 
corações. Podemos ser ‘o “grupo coral” 
permanente dum grande santuário 
espiritual, onde a oração de súplica 
e o canto de louvor sustentam a 
comunidade que trabalha e luta no 
campo da vida’».

“Quem pede “Quem pede 
recebe”recebe”

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

A oração parte do pressuposto de que 
Deus não está longe nem ausente; 
antes, conhece e acompanha cada 
um dos nossos passos. Deus continua 
junto de nós. Aproximemo-nos e 
tratemos da amizade com ele, como 
escreveu Santa Teresa de Jesus. O 
Papa Francisco, entre 2020 e 2021, fez 
38 catequeses sobre a oração. Vale 
a pena ler e saborear! Explica o Papa 
que fala muito da oração, «porque, 
se não rezarmos, não teremos forças 
para ir em frente na vida. A oração é 
como o oxigénio da vida. A oração é 
atrair sobre nós a presença do Espírito 
Santo que nos leva sempre em frente». 
A oração é a nossa vitamina!



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

BRUFE
26 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA        
	 Daniela	Sofia	Neves	Santos,	mc.	pais	e	marido
	 António	Joaquim	Alves	Soares,	mc.	netos

28 — QUINTA-FEIRA, 21H15 
 Reunião	de	delegados	dos	Movimento,	na	cripta	da	igreja

29 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Ana	Cristina	B.	da	Silva,	mc.	pais
	 António	Lopes	Moreira	e	esposa,	mc.	filhos	e	netos
	 Arlindo	Portela	Maia,	mc.	esposa 
 21H30 - PREPARAÇÃO PARA O BAPTISMO
	 No	Centro	Pastoral	de	Sto	Adrião

30 — SÁBADO - 12H00 - BAPTISMO
 Batismo	da	Beatriz	

 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Armindo	Rodrigues	Machado,	mc.	família
	 Aurora	Cunha	Pereira	e	marido,	mc.	filhos
	 Maria	Elvira	Silva,	marido	e	filho,	mc.	filhos	e	netos
	 David	Pereira	Vilaça,	mc.	Liliana	Frutuoso
	 Alberto	da	Costa	Azevedo,	mc.	família

31 — XVIII DOMINGO TC - 09H45 - EUCARISTIA
 Maria	Conceição	Santos	B.	Rodrigues,	mc.	marido	e	filho
 António	Costa	S.	Lopes,	esposa,	pais	e	sogros,	mc.	filhos
	 Luís	Costa	Santos,	mc.	Maria	Conceição	C.	Ribeiro     

HORÁRIOS DE VERÃO: de	16	de	agosto	a	2	de	setembro	
não	há	missa	à	semana.	Haverá	Atendimento	Paroquial	do	
pároco	nos	dias	5	e	12	de	agosto.	retoma	o	Atenimdento	
no	dia	9	de	setembro.
 
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	seus	
filhos	 	 na	 aula	 de	 Educação	 Moral	 Religiosa	 Católica.	
Não	sendo	catequese,	é	um	complemento	de	formação	
nos	valores	 legítimos	da	 fé	cristã.	Pais	sejam	pais	e	não	
deixem	aos	outros	o	que	vos	compete	a	vós.	É	da	vossa	
responsabilidade	 a	 educação	 dos	 vossos	 filhos.	 Como	
cristãos	não	deixem	de	matricular	os	vossos	filhos	nesta	
importante	disciplina.	Pode	não	contar	para	passar	o	ano,	
mas	conta	muito	para	que	a	vida	conte	mais	e	seja	vivida	
com	sentido	e	valor.

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	

25 A 31 DE JULHO

 

REUNIÃO DOS DELGADOS DOS MOVIMENTOS

Tendo	em	vista	o	próximo	ano	pastoral	e	a	avaliação	do	
Arraial	Paroquial,	haverá	reunião,	no	dia	28,	para	todos	
os	delegados	dos	movimentos	e	grupos	de	apostolado	
paroquiais,	às	21h15,	na	cripta	da	igreja	paroquial.

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.

ARRAIAL PAROQUIAL - FESTA GASTRONÓMICA: o	resultado	do	
arraial	é	o	seguinte:	1.321,57€.	A	todos	os	movimentos	e	grupos	
paroquiais	e	a	todos	os	que	participaram	e	colaboraram,	parabéns	
e	muito	obrigado.	

BOAS FÉRIAS: a	equipa	sacerdotal	deseja	a	todos	os	que	vão	de	
férias	 um	 tempo	 reconfortante	 de	 cultura	 e	 lazer.	 Esperamos	
que	este	seja	um	tempo	de	descanso	e	encontro	familiar	e	que	
ninguém	esqueça	que	é	cristão	e	é	uma	missão	nesta	terra.	Boas	
Férias.

ATENDIMENTO PAROQUIAL:	dia	29,	sexta-feira,	das	17h	às	19h.


