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ABRIL
2022

ANO C
PÁSCOA

SEGUNDO DOMINGO

Atos 5, 12-16
Salmo 117 (118)

Apocalipse 
1, 9-11a.12-13.17-19

João 20, 19-31

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quais são as 
dúvidas que 

tenho sobre a 
eucaristia?

O «Domingo da Divina Misericórdia» 
evidencia a alegria da fé, no ‘encontro’ 
com o Ressuscitado: «Os discípulos 
ficaram cheios de alegria ao verem 
o Senhor». Hoje, é a alegria de 
saborearmos a sua perene presença. 
É a alegria de nos sabermos amados 
e perdoados, o júbilo de nos reunirmos 
em Igreja para, repetidamente, 
darmos graças a Deus: «é eterna 
a sua misericórdia»! Com os novos 
batizados, celebramos o ‘oitavo dia’, 
purificamos a nossa fé alicerçada 
em «milagres e prodígios», fruto da 
ação e do testemunho dos Apóstolos. 
«Escreve num livro o que vês e envia-o 
às sete Igrejas». Dóceis ao Espírito 
Santo, recebemos o dom da paz 
e somos contados entre aqueles 
que Jesus Cristo proclama ‘felizes’, 
dispostos a anunciar a alegria da fé.

Um novo Missal foi enviado à 
Igreja que peregrina em Portugal. 
O conhecimento das novidades 
desta tradução, diz a Nota Pastoral, 
permitirá «quebrar rotinas», motivar 
uma maior variedade na escolha 
dos textos, «em ordem a uma prece 
mais viva». A alegria pelo novo Missal 
«seja um excelente estímulo para 
todo o povo de Deus celebrar e 
viver melhor a Eucaristia». Em cada 
episódio, domingo a domingo, vamos 
assinalar algumas das alterações 
que enriquecem a celebração viva 
e perene da eucaristia, imagem da 
liturgia celeste. Movidos pelo Espírito 
Santo, à semelhança do que dizia São 
João Crisóstomo, permitamos que a 
participação na eucaristia faça, para 
nós, da terra o Céu!

“Envia-o às 
sete igrejas”

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

Celebrar 
e viver melhor 
a eucaristia
Hoje, precisamos de avivar a 
mensagem cheia de esperança 
própria do Apocalipse. Uma 
esperança que nasce da Páscoa de 
Jesus Cristo, cuja celebração também 
se aviva em cada eucaristia, em 
especial aos domingos. Precisamos de 
aprender a celebrar a eucaristia como 
acontecimento pascal e apocalítico, 
ou seja, como vitória da vida e 
superação de qualquer sentimento de 
frustração ou de derrota definitiva.



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

BRUFE
26 — TERÇA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Augusto Silva, mc. esposa
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha Amélia
 Manuel Silva Sá, mc. filhos

 21H30 - EnConTRo dE dElEgAdoS doS MovIMEnToS
 Cripta da Igreja

29 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA
 Manuel Oliveira Osório e esposa, mc. filhos
 Albano Manuel Silva Moreira, mc. irmã Angelina
 Hugo Miguel Sousa Oliveira, mc. esposa

30 — SÁBAdo, 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Armindo Rodrigues Machado, mc. família
 Maria Arminda da Silva Oliveira, mc. Liliana Frutuoso
 Augusto Rodrigues da Costa, mc. esposa e filhos
 
01 — III doMIngo dE PÁSCoA - dIA dA MÃE
 BênçÃo dAS gRÁvIdAS 
 Por todas as Mães

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 siga-
Me” (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 configura-nos 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 COMUNIDADE: tomar 
parte na Comunidade é um exercício que decorre do facto 
de sermos batizados. Todo o batizado é inserido na vida e 
na comunhão da Igreja Universal, a qual se concretiza na 
comunidade cristão onde vive: a paróquia. Por isso, cada 
cristão faz parte da comunidade e como tal é chamado a 
contribuir com os seus dons e bens para o bem da paróquia. 
Ou seja há algo que nos une, algo que temos em comum. 
Esse algo é a Fé em Cristo Vivo e ressuscitado. Nele e por Ele, 
na comunidade, procurarmos viver o Evangelho. Portanto a 
paróquia rege-se segundo o mandamento do Ressuscitado: 
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei!” (Jo 13, 34-35). 
Tomar parte na comunidade é assumir o batismo e viver 
como Jesus viveu, dando testemunho da fé e participando 
na sua construção. Todos, segundo o seu carisma, hão de 
participar e procurar essa participação, onde a comunidade 
mais precisa. Quer seja na caridade, no anúncio da fé na 
catequese, nos grupos de oração, quer seja na liturgia ou 
naqueles pequenos serviços do dia a dia da paróquia. Todos 
podem tomar parte em algo. Ninguém se sinta excluído.

LIVRO REZAR NA PÁSCOA: este pequeno livro, semelhante ao 
Rezar na Quaresma, ajudará a celebrar a Páscoa do Senhor, 
em todo o tempo Pascal. Para oração diária, pessoal e familiar. 
Podem adquirir no final das eucaristias, por 1,50€. 

25 DE ABRIL A 1 DE MAIO

  
DIA DA MÃE

No dia 1 de maio, celebramos o Dia da Mãe, na Eucaristia 
das 09h45, e rezaremos por cada uma delas.

 CORO PARA O DIA DA MÃE
No dia 29, às 21h, na Igreja, convocamos todas as mães 
e filhos para formar um coro que animará a celebração 
do Dia da Mãe. Participa e convida a tomar parte nesta 

iniciativa da comunidade.

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS
No dia 1 de maio, Dia da Mãe, na Eucaristia das 09h45, 

procederemos à bênção das mães grávidas. Para o efeito, 
pedimos que as famílias se inscrevam na sacristia ou no 

cartório paroquial ou por email. Desde já os nossos parabéns.

DESTAQUE

RETIRO ESPIRITUAL DO PÁROCO: esta semana, o pároco estará 
em retiro. Algum assunto mais urgente devem contactar o 
Conselho Económico ou a residência paroquial. Obrigado.

ENCONTRO COM OS DELEGADOS DOS MOVIMENTOS: dia 26, 
terça-feira, às 21h15, na cripta da Igreja, encontro para se 
prepara o arraial paroquial, na sexta feira da Festa do Santíssimo 
Sacramento. A presença de todos é muito importante.

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.

OFERTA PAROQUIAL E FOLAR - GRATIDÃO: estamos muito 
gratos a todos os que fizeram a sua oferta paroquial para 
que a paróquia continue a sua missão de evangelizar. 
Agradecemos de igual modo, os gestos de estima pelo pároco 
com a oferta do folar. Se porventura ainda não conseguiu 
fazer a sua oferta pode fazê-lo através do envelope distribuído a 
cada família, no cartório paroquial ou por transferência bancária: 
IBAN PT50 0033 0000 00046198972 87 (confirme o responsável de 
família, através do email da paróquia). Quem desejar recibo para 
o IRS, passe pelo cartório paroquial e apresente o seu número de 
contribuinte. A vossa ajuda ajudar-nos-á a cumprir os nossos 
compromissos. Contamos convosco. 

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. 

CONSIGNAÇÃO 0,5‰ DO IRS - CENTRO SOCIAL DE BRUFE: para 
ajudar o Centro Social sem nada perder e sem nada gastar, 
basta preencher, no modelo 3 da sua declaração de IRS, no 
quadro 11 do anexo H, o número de identificação fiscal 504 989 
553. Passe a palavra e divulgue esta forma de colaboração.

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


