
EF
FA

TH
A

w
w

w
.d

io
ce

se
-b

ra
ga

.p
t/

st
oa

dr
ia

ov
nf

 | 
co

m
un

id
ad

es
to

ad
ria

o@
ar

qu
id

io
ce

se
-b

ra
ga

.p
t

w
w

w
.d

io
ce

se
-b

ra
ga

.p
t/

sm
br

uf
e 

| s
ao

m
ar

tin
ho

de
br

uf
e@

ar
qu

id
io

ce
se

-b
ra

ga
.p

t

BO
LE

TI
M

 IN
TE

RP
AR

O
Q

UI
AL

 . 2
62

BR
UF

E E
 S

AN
TO

 A
DR

IÃ
O

21
NOVEMBRO

2021

ANO B  
DOMINGO

TRIGÉSIMO QUARTO

Daniel 7, 13-14
Salmo 92 (93)

Apocalipse 1, 5-8
João 18, 33b-37

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Levanta-te 
e testemunha 

que Cristo vive!

A realeza rima com humildade e 
verdade, na última solenidade do Ano 
Litúrgico: Jesus Cristo, Rei do Universo. 
«O Senhor é rei [...] desde toda a 
eternidade»! Contudo, não é um rei à 
maneira das lógicas do poder deste 
mundo. Ele é o servo perfeito, o ‘filho 
do homem’ que deu a vida para obter 
a salvação de todos e reunir todas as 
nações na sua glória. «O seu poder é 
eterno, não passará jamais, e o seu 
reino não será destruído». Por amor, 
veio para nos libertar do pecado e 
fazer «de nós um reino de sacerdotes 
para Deus seu Pai». O poder da sua 
majestade brota da fidelidade, do 
serviço, da doação, da caridade. Para 
isso nasceu e veio ao mundo, «a fim 
de dar testemunho da verdade». Esta 
é a nossa fé, a fonte da santidade. 
Escutemos a voz do Senhor!

A história não tem apenas uma 
interpretação política; tem também 
uma visão teológica. Trata-se 
de perceber a essência da vida 
a partir de Deus. Ao Criador do 
Universo pertence a primeira e a 
última palavra. Podemos assistir 
resignados aos acontecimentos 
ou ficar a olhar para trás. Podemos 
tomar outra direção, «com o coração 
transformado e com motivações 
diferentes». Podemos deixar a nossa 
missão por terminar ou seguir o 
caminho dos profetas: sem hesitar, 
transmitir a visão de Deus para o 
mundo. «Levanta-te! Não podes ficar 
por terra a ‘lamentar-te com pena 
de ti mesmo’; há uma missão que te 
espera! [...] Levanta-te e testemunha 
com alegria que Cristo vive»!

“Dar testemunho 
da verdade”

‘O tempo é agora’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Levanta-te
e testemunha
Jesus Cristo é a verdade e dá 
testemunho da verdade, porque, com 
a sua vida, revela-nos o Pai, revela-nos 
a verdade de Deus. Dizia Santa Edith 
Stein que quem procura a verdade, 
anda à procura de Deus. O tempo 
é agora! Um profeta clama, clama, 
clama, clama… sem parar. Um profeta 
segue o apelo do Papa Francisco, na 
mensagem para este Dia Mundial da 
Juventude: «Queridos jovens, gritai 
com a vossa vida que Cristo vive, que 
Cristo reina, que Cristo é o Senhor!».
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TOME NOTA  

22 a 28 de Novembro
 

23 | TERÇA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 
21h30 – Encontro de catequistas, Centro Pastoral  

 

24 | QUARTA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 

  09h30 às 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 

 

25 | QUINTA-FEIRA  
09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 

 

26 | SEXTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 

19h15 – Eucaristia, Matriz Antiga 
21h30 – Preparação para Batismos, Centro Pastoral 

 

27 | SÁBADO   
09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga  

  09h30 às 10h30 – Confissões, Matriz Antiga 
18H00 – Eucaristia, Matriz Nova  

  21h00 – Curso Alpha, Centro Pastoral 
 

28 | I DOMINGO DO ADVENTO  
08h30 / 11h15 / 19h15 – Eucaristia, Matriz Nova 

 

GRATIDÃO: gratos aos que colaboraram e contribuíram a o 
Lausperene. A Conferência Vicentina, a propósito do IV Dia 
Mundial dos Pobres, agradece também a generosidade de 
todos os que fizeram as suas doações de bens alimentares. 
Gratos pela partilha e bondade de todos. 
 

 

INAUGURAÇÃO DO ÓRGÃO DE TUBOS HISTÓRICO: depois de 
um longo período de obtenção de mecenas para o restauro o 
Órgão Histórico da nossa Matriz Antiga, estamos prestes a 
fazer a sua inauguração. Será a 12 de Dezembro, na Matriz 
Antiga, às 15h30. Guardemos este dia para este momento de 
grande importância para a comunidade. Em breve daremos 
mais indicações.  
 

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA - BODAS MATRIMONIAIS: no dia 
26 de dezembro, vamos celebrar a Família. Por isso, 
convocamos todas as famílias, de forma especial, todos os 
casais que celebram as suas bodas matrimoniais durante o 
presente ano. Inscrevam-se na sacristia ou no cartório.  
 

CELEBRAR PELOS FAMILIARES – PEDIR INTENÇÕES DE MISSA: 
o gesto bonito de “marcar missas” pelos familiares deve ser 

revalorizado nas famílias e na comunidade, bem como o de 
visitar o cemitério. Quando deixarmos de rezar pelos 
defuntos, isso significa que os perdemos da memória. A 
Missa é atualização da paixão, morte e ressurreição de Jesus. 
Ao celebrá-la damos graças a Deus por tão precioso dom 
para a humanidade. Em Cristo, todos participamos do mesmo 
mistério. Ao pedir a missa pelos familiares e amigos estamos 
a reavivar em nós a nossa esperança, isto é, colocamo-nos 
no caminho do encontro com Deus, na comunhão dos santos. 
Recordamos que o encontro com Deus e com os familiares 
chegará um dia também a cada um de nós. Além disso, é 
reconhecermos a importância de, ao rezar pelos irmãos que 
partiram, refletirmos sobre o sentido último das nossas vidas. 
 

 
PEDITÓRIO PARA AS OBRAS DA PARÓQUIA: o peditório para as 
obras da Matriz rendeu 1.163,50€. gratos pela generosidade.   
 
DONATIVOS À PARÓQUIA: doe no cartório paroquial ou 
colocando o envelope no cesto do ofertório da Missa. Pode 
fazer através de MBWAY (962 740 789) ou por transferência 
bancária PT50 0033.0000.453 33699908.05. Indique sempre o 
nome do chefe de família e a que se destina a donativo. Se 
pretender recibo indique o número de identificação fiscal 
(NIF) e peça-o por e-mail ou no cartório paroquial. Gratos 
pela generosidade e sentido de responsabilidade de todos.  

ALTERAÇÃO DO LOCAL DAS CELEBRAÇÕES DA MISSA: devido às obras em curso, precisamos mudar o local para a celebração da Missa. Assim, de terça a sexta, celebraremos sempre na Matriz Antiga. A Matriz Nova estará encerrada à semana e aberta para as celebrações de fim de semana.  

ADVENTO: iniciamos no próximo fim de semana o Advento. “GESTAÇÃO” será o mote da nossa caminhada.  Continuamos a propor o livro “Rezar no Advento”: livro de oração diária, a partir da Palavra de Deus. Custa de 1€. Haja um por família.   

EU SOU MATRIZ – ADVENTO - ANGARIAÇÃO DE FUNDOS: 
este ano, propomos o seguinte: 
COROA DE ADVENTO: desafiamos as pessoas habilidosas 
da comunidade a fazer coroas de advento e a entregá-las 
no próximo fim de semana para serem aí vendidas.   
LANTERNAS/CANDEIAS: no último Domingo do Advento, 
fim de semana de 18 e 19 de dezembro, os escuteiros 
partilharão a Luz da Paz de Belém. Para o efeito temos as 
lanternas para levar esta Luz que vem da Gruta de Belém.  
AZULEJO “FAMÍLIA”: azulejo industrial 100×100mm, cozido 
e vidrado em forno de alta temperatura. O motivo 
impresso é da autoria de Luís Melo. Nesta arte, está um 
mote para a (re)descoberta do património cultural e 
religioso. É um presente económico (6€) e colecionável. 
Podem encontrar este azulejo na sacristia, no cartório 
paroquial, ou encomendar por mail comunidadestoadriao 
@arquidiocese-braga.pt.  
LIVRO “AO MEU QUERIDO JESUS”: livro de orações para 
crianças e adolescentes. Os pais e avós podem ajudar os 
filhos e netos a rezar a Jesus e a Deus. Podem adquiri-los 
no final das Missas, na sacristia ou no cartório paroquial. 
Custa 5€ cada. É um belo presente de Natal. Ajudem! 
 

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS: no dia 8 de dezembro, Festa da 
Imaculada Conceição, na Eucaristia das 11h15, faremos o 
ritual da bênção das Mães Grávidas. Pedimos que, 
juntamente com os pais, se inscrevam na sacristia, no 
cartório paroquial, por telefone (252314279/962740769), 
nos horários de atendimento ou por mail 
comunidadestoadriao@arquidiocese-braga.pt.  
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BRUFE
23 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA   
 Manuel Afonso da Cunha, mc. filha Maria Amélia
 Maria Amélia Valente Costa e marido, mc. filhas
 Aires S. Martins e filho Adelino O. Martins, mc. esposa e mãe
 José Rodrigues Miranda, mc. filho 
24 — QUARTA-FEIRA, 21H15 - EnConTRo dE ConSElHo EConómICo 
 Na residência paroquial

25 — QUInTA-FEIRA, 21H15 - EnConTRo dE CATEQUISTAS 
 Na Cripta da Igreja

26 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Mário Campos Moreira e família, mc. filho Joaquim
 Luzia Campos dos Santos, mc. Mimosa Paula Santos Costa
 José Augusto Machado Cunha Mendes, pais e sogros, mc. esposa
 Maria Gomes Oliveira, mc. Maria do Sameiro
 Lino Augusto Silva Sá, mc. esposa e filhos
 Alcino Moreira Sabino, mc. esposa e filhos
 Bernardina de Araújo, mc. Confraria SS. Sacramento
27 — SÁBAdo, 19H15 - EUCARISTIA VESPERTInA 
 FESTA dA PRoFISSão dE Fé 
 José Maria Pereira e esposa, mc. neto
 Delfim Costa Lima e Maria Adelaide Silva Claro, mc. pessoa amiga
 Ortelinda Gomes, mc. família

28 — domInGo, 9H45 - EUCARISTIA - I domINGO DO ADVENTO
 FESTA dA PRoFISSão dE Fé
 Augusto Ferreira, esposa, filhos e familiares, mc. filhas
 Maria Martins Oliveira, mc. filha 
 Bruno Ricardo Silva Alves, mc. pais
 Armindo Ribeiro Santos, mc. esposa e filhos

ENCONTRO COM OS DELEGADOS DE ZONA: no dia 30, às 21h15, 
na cripta da Igreja.

BENÇÃO DAS GRÁVIDAS: no dia 8 de dezembro, na Eucaristia, 
às 9h45, faremos a bênção das grávidas. É uma bênção 
especial, concedida às mulheres 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 inscrever-se na sacristia, no cartório ou por 
mail (saomartinhodebrufe@ arquidiocese-braga.pt.) até dia 5 
de Dezembro.

BODAS MATRIMONIAIS: no dia 8 de dezembro, no final da 
Eucaristia das 9h45, convocamos os casais que celebraram 
bodas matrimoniais no ano de 2021, para um pequeno encontro.

FOLHA DE INTENÇÕES DE MISSA: para a semana estará 
disponível, na sacristia, o boletim para as intenções de 
missa. Levem-no e depois de preenchido entreguem-no de 
novo na sacristia para se proceder à marcação. Pedimos 
que o entreguem até 18 de Dezembro. Tenham em conta as 
indicações no verso.

REZAR PELOS DEFUNTOS: propomos que, durante este mês 
de novembro, de forma individual ou em família, se reze 
pelos defuntos. Procurai a oração no site da paróquia e, em 
casa ou junto à sepultura dos seus familiares ou amigos, 
rezai por eles, todos os dias. Não nos esqueçamos dos que 
nos precederam na fé. Rezar por eles é também rezar com 
eles. Rezar suaviza a dor e alimenta a esperança em Cristo 
ressuscitado. 

CELEBRAR PELOS FAMILIARES – INTENÇÕES DE MISSA: 
o gesto bonito de “marcar missas” pelos familiares deve 
ser revalorizado nas famílias e na comunidade, bem como 

22 A 28 DE NOVEMBRO

 

ADVENTO
Iniciamos no próximo fim de semana o Tempo de Advento.
Este ano, para o nosso caminho, temos o seguinte tema: 
“GESTAÇÃO”. Advento é um tempo de gestação, de gerar 

gestos e atitudes novas. 
Na verdade, “Onde há amor, nascem gestos”. 

Jesus é o anúncio do grande gesto de Deus para com a 
Humanidade. Deus é amor. Dele nascem os gestos. 

A partir de Deus geram-se em nós novos gestos de amor. 
Vivamos este tempo em permanente gestação. 

Continuamos a propor o livro “Rezar no Advento”: livro de 
oração diária, a partir da Palavra de Deus. Custa de 1€. Haja 

um por família.

DESTAQUE

o de visitar o cemitério. Quando deixarmos de rezar pelos 
defuntos, isso significa que os perdemos da memória. A Missa 
é atualização da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ao 
celebrá-la damos graças a Deus por tão precioso dom para 
a humanidade. Em Cristo, todos participamos do mesmo 
mistério. Ao pedir a missa pelos familiares e amigos estamos 
a reavivar em nós a nossa esperança, isto é, colocamo-nos 
no caminho do encontro com Deus, na comunhão dos santos. 
Recordamos que o encontro com Deus e com os familiares 
chegará um dia também a cada um de nós. Além disso, é 
reconhecermos a importância de, ao rezar pelos irmãos 
que partiram, refletirmos sobre o sentido último das nossas 
vidas. 

ADVENTO/NATAL SOLIDÁRIO: para ajudar a nossa comunidade 
nas várias despesas do dia a dia, propomos um Advento/Natal 
solidário, adquirindo o AZULEJO “FAMÍLIA” (azulejo industrial 
100×100mm, cozido e vidrado em forno de alta temperatura. O 
motivo impresso é da autoria de Luís Melo. Nesta arte, está um 
mote para a (re)descoberta do património cultural e religioso. É 
um presente económico (6€) e colecionável); os livros “AO MEU 
QUERIDO JESUS” (livro de orações para crianças e adolescentes. 
Os pais e avós podem ajudar os filhos e netos a rezar a Jesus 
e a Deus. Podem adquiri-los no final das Missas, na sacristia 
ou no cartório paroquial. Custa 5€ cada. É um belo presente 
de Natal); a Exortação Apostólica do Papa Francisco GAUDETE 
ET EXULTATE, (sobre o chamamento à santidade no mundo 
actual, por 4€); o SINAL ADMIRÁVEL, também do Santo Padre 
(Sobre o significado e valor do presépio, por 1€); e livro sobre 
SÃO BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES (para crianças, sobre a vida 
do nosso Arcebispo, canonizado há tês anos, por 7€). Podem 
encontrar estes livros na sacristia, no cartório paroquial, ou 
encomendar por mail saomartinhodebrufe@arquidiocese-braga.pt. 

CADERNO DA CORAGEM: no mesmo evento, iniciamos 
uma campanha de angariação de fundos, com a venda do 
Caderno da Coragem que se apresenta simultaneamente 
como uma agenda e um bloco de notas diferenciado. Este 
caderno é muito significativo, mas também interpelativo 
para os próximos tempos, que acreditamos ser o pós-
pandemia Covid19. O caderno será um bom auxílio às notas 
pessoais, ou até mesmo à agenda pessoal e profissional. O 
seu interior tem ainda 12 palavras motivadoras e destacáveis. 
É um belo presente para familiares e amigos no natal. Desta 
forma estarão a ajudar quem ajuda. Poderá ser adquirido 
nos serviços administrativos e tem o custo de 20€. A todos 
agradecemos a ajuda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 26, sexta-feira, das 17h às 19h.


