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Celebramos a Páscoa, acontecimento

MAIO
2022
ANO C

PÁSCOA

TERCEIRO DOMINGO
Atos 5, 27b-32.40b-41
Salmo 29 (30)

Apocalipse 5, 11-14
João 21, 1-19

‘EXERCÍCO’
DA SEMANA
Aprofundar
a estrutura

[quatro partes]

da eucaristia

que ecoa ao longo dos cinquenta
dias do itinerário pascal. É tempo

de alegria, mas os textos também
recordam as ameaças sofridas pelos
Apóstolos. Não têm medo de ser
acusados e torturados por causa
da proclamação da ressurreição de
Jesus Cristo: «somos testemunhas».
Não se deixam intimidar; e continuam
a bendizer o dom da salvação: «Eu vos
louvarei, Senhor, porque me salvaste».
Esta grande ação de graças continua
nos Céus e é acompanhada pelo
Universo. Todos aclamam: «Àquele
que está sentado no trono e ao
Cordeiro o louvor e a honra, a glória
e o poder pelos séculos dos séculos».
É a visão plena da missão confiada à
Igreja pelo Ressuscitado: «Apascenta
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as minhas ovelhas».

“Pelos séculos
dos séculos”
«Pelos séculos dos séculos» é uma
expressão que vamos escutar com

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

mais frequência. Com este modo
de dizer o superlativo, próprio das
línguas semíticas, reaparece no
Missal um «sabor bíblico», no final das
orações coletas e, em vez de «agora
e para sempre», na doxologia final da
Oração Eucarística. Assim se prepara
a resposta do «Amen», como adesão
consciente e ativa, na proclamação
de fé da comunidade crente e orante.
Por Jesus Cristo, vivo e vivente, unidos
ao Espírito Santo, elevamos a nossa
oração a Deus, nosso Pai. Os «séculos
dos séculos» remetem para dois
momentos: enquanto estamos vivos,
nesta peregrinação terrena; e a
eternidade, na qual seremos viventes
no coração amoroso de Deus.

Pelos séculos
dos séculos
A Páscoa une a experiência terrena
do encontro com Jesus Cristo com
a celebração celeste que perpetua,
em definitivo, a vitória do Cordeiro
imolado. As sementes de esperança
começam a desabrochar em viçosas
pétalas e frutos maduros de amor.
A celebração terrena da eucaristia,
alicerçada na relação de amizade
e de amor entre o Ressuscitado e os
cristãos, e destes entre si, antecipa a
adoração plena que acontece, para
sempre, no seio de Deus.

BRUFE
02 — SEGUNDA-FEIRA, 18H30
Encontro Conferência Vicentina
Na Cripta da Igreja
03 — TERÇA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
Joaquim da Silva Oliveira, mc. Conceição
José Maria Lopes Silva, mc. filhas
06 — SEXTA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
Pais, sogros e familiares de Maria Emília Ribeiro
Tomás Areias Fernandes, mc. esposa e filhos
07 — SÁBADO, 18H15 - Oração Mariana
19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
António Carneiro de Sousa, mc. esposa
Luzia Campos Santos, mc. filha
Joaquim Ortiga e Lucinda Ferreira, mc. netos
Maria Faria e marido, mc. filha Conceição
		
15H00 - BAPTISMO do Lourenço
21H30 - Encontro de Pais, 3.o Ano Catequese
Na Cripta da Igreja
08 — IV DOMINGO DE PÁSCOA - 9H45 - EUCARISTIA, DIA DO BOM PASTOR
Dia mundial de oração pelas vocações
José Pinto da Costa, mc. esposa
Pais, sogro e cunhado de Deolinda Mesquita
Pais e irmã de Domingos Ferreira Carvalho
10H45 - ORAÇÃO MARIANA
12H00 - BAPTISMO da Leonor
CAMINHADA PASCAL - PONTO CRUZ: a Cruz é o núcleo central
do mistério pascal de Cristo, onde se revela totalmente a
verdade do Crucificado e do Ressuscitado; a Cruz é a nossa
marca identificativa; é o rumo do percurso da nossa vida
cristã: “se alguém quiser seguir-me tome a sua cruz e sigaMe” (Lc 9, 23). .Cruz foi, portanto, o ponto nuclear do caminho
quaresmal e também o é, agora, no tempo pascal, mas com
uma dimensão comunitária. Ou seja, se na Quaresma fizemos
um caminho de conversão pessoal, assumindo Pontos de
Esforço, que nos ajudaram a configurar com a Cruz, agora,
nos cinquenta dias de Celebração Pascal, a Cruz configuranos com o Ressuscitado. Por isso, tomamos o caminho pascal,
passando da dimensão pessoal à lógica comunitária. Ajudados
pelo Espírito, somos enviados a partilhar com a comunidade a
alegria da fé, a força da esperança e a caridade como modo
de agir. Na caminhada pascal, participamos da missão do
Ressuscitado, damos continuidade aos seus gestos, tomamos
parte da vida da Igreja. Vivemos a Missão em Ponto.
MISSÃO EM PONTO – TOMAR PARTE NA RESPOSTA: tomar
parte na Resposta é antes de mais um exercício de escuta
da pergunta ou do desafio apresentado. E muitas são as
situações que nos interpelam, e algumas até nos incomodam.
Qual a nossa atitude!? A nossa postura só pode ser pascal,
isto é, só pode ser ativa, participativa, envolvente... Ou seja,
não podemos ficar indiferentes, colocando-nos de fora. Mas
pelo contrário, somos chamados a dar uma resposta. O
mundo estaria muito mais sereno e pacificado se os cristãos
respondessem com o bem ao mal que parece imperar. Quando
Jesus interpela os seus discípulos a lançar as redes para o
outro lado, significa que nada é impossível. Quer dizer que
há sempre uma alternativa. Não nos lamentemos pelo que
não conseguimos fazer ou alcançar, mas esforcemo-nos por
tomar parte nas respostas que o mundo precisa. Os cristãos
assumem na sociedade um papel preponderante, pois eles não
estão sós. O ressuscitado acompanha-os sempre e anima-os
com o seu Espírito de fortaleza.

2 A 8 DE MAIO

DESTAQUE
MÊS DE MAIO
Por Maria a Jesus Ressuscitado, na Igreja, nos dias da
semana do mês de Maio, às 21h, rezaremos o Terço. A Missa,
à Terça e à sexta, é antes do Terço, às 20h30. Aos Sábados
rezamos o terço antes da Missa e aos Domingos no final
da mesma. Relativamente à catequese, que a comunidade
estimule a presença das crianças e adolescentes nesta
oração. Que os catequistas animem a sua presença.
Importa realçar que devemos estar presentes todos os
dias e não apenas naqueles em que os movimentos ou as
crianças vão participar mais activamente. Os pais devem
estar atentos e participar com os seus filhos. Unidos na
oração contribuiremos para a renovação cristã da nossa
comunidade, das famílias e da sociedade.

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Iniciamos este fim de semana a Semana de Oração pelas
vocações. Em cada ano, esta semana constituiu uma oportunidade
para rezar e escutar o testemunho de pessoas que se deixaram
tocar pelo amor de Deus. Rezemos em família pelas vocações de
especial consagração.
LIVRO 31 DIAS COM MARIA: já está disponível o Livro 31 Dias com
Maria, para nos ajudar a rezar no mês de Maria. Custa 10€. Além
de nos ajudar a rezar com Maria, este livro tem como objectivo
angariar donativos para o Fundo de São José para apoiar os
seminaristas mais carenciados. Obrigado pela vossa partilha.
BÊNÇÃO DAS CASAS NOVAS: durante o tempo pascal, as famílias
interessadas, procurem no atendimento marcar um horário para
procedermos à bênção das suas casas novas.
40 ANOS DA VISITA DE SÃO JOÃO PAULO II AO SAMEIRO: no 15
de maio, comemoram-se os 40 anos da vinda do Papa São João
Paulo II ao Sameiro; ocorre a peregrinação anual das crianças da
catequese; e será prestada uma singela homenagem a D. Jorge
Ortiga, Arcebispo emérito que durante 34 anos, como Bispo,
primeiro, depois como Arcebispo, serviu a Igreja arquidiocesana
bracarense. Às 14h são acolhidas as crianças e às 15h30, o Sr.
Arcebispo, D. José Cordeiro, preside à Eucaristia solene. No final
será homenageado o Sr. D. Jorge. Para o efeito, está convocada
toda a diocese. Participemos.
CAMINHADA SOLIDÁRIA: o Conselho Jovem em parceria com a
Junta de Freguesia, realizará no dia 7 de maio uma caminhada
solidária de homenagem à Aileen, uma menina de 13 anos que
residia em Brufe e faleceu recentemente com doença terminal.
Para mais informações sobre a sua história visitem a página
de Facebook “Juntos pela Aileen”. A inscrição para a caminhada
tem o custo de 5€ e oferece uma t-shirt e lanche. O valor
apurado reverterá na totalidade para a família da menina.
Inscrições abertas até dia 4, através da página de Facebook e
na Junta de Freguesia.
GRANDE SORTEIO PASCAL - RESULTADOS: com gratidão
agradecemos a todos os que colaboraram no Sorteio, que
resultou num valor de 6.185€. os números sorteados são os
seguintes: 1.o prémio: 3347; 2.o prémio: 9327; 3.o prémio: 4290; 4.o
prémio: 2208; 5.o prémio: 3077; 6.o prémio: 1529; 7.o prémio: 2667;
8.o prémio: 6534. Os prémios devem ser reclamados no cartório
paroquial até ao dia 20 de Maio, mediante a apresentação do
respectivo número premiado.

ATENDIMENTO PAROQUIAL: dia 6, das 17h às 19h.
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