
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

 . 1
91

BR
UF

E E
 S

AN
TO

 A
DR

IÃ
O

12
JULHO
2020

ANO A
DOMINGO 

DÉCIMO QUINTO

Isaías 55, 10-11
Salmo 64 (65)

Romanos 8, 18-23
Mateus 13, 1-23

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quais são os 
obstáculos que, 
em ti, impedem 

a palavra de 
Deus de produzir 

abundantes 
frutos?

A fecundidade da palavra de Deus 
é comparada à fertilidade causada 
pela água: «não volta sem ter 
produzido o seu efeito [...], sem ter 
realizado a sua missão». Deus é ativo e 
diligente semeador. Lança a semente 
da palavra nos nossos corações: 
«Saiu o semeador a semear». Como 
também os organiza com todos os 
cuidados: «preparais a terra; regais 
os seus sulcos e aplanais as leivas». O 
resultado está do nosso lado: permitir 
que prepare o nosso coração para 
acolher a semente da palavra e fazer 
surgir muitos e bons frutos: «aquele 
que recebeu a palavra em boa terra é 
o que ouve a palavra e a compreende. 
Esse dá fruto». Esta disponibilidade 
para ouvir e compreender a palavra 
confirma a nossa libertação, «a 
gloriosa liberdade dos filhos de Deus».

 
O primeiro passo para crescer 
na oração é perceber e permitir a 
presença e ação de Deus em nós e no 
mundo. Parece tão fácil. E torna-se tão 
exigente. Incomoda-nos não ser os 
protagonistas. Gostamos de controlar 
tudo, saber o que vai acontecer a 
seguir, medir todos os pormenores, 
decidir o rumo, ter o domínio sobre 
todas as coisas, até sobre a ação 
divina. O melhor que podemos fazer 
é ser permeável à presença e ação 
de Deus. É dar a Deus autorização 
para nos amar. E estar desperto 
para reconhecer as ‘sementes’ 
lançadas no coração. Uma oração 
autêntica é capaz de produzir frutos 
que nos tornam mais confiantes, 
mais humildes, mais amorosos, mais 
pacientes, mais filhos de Deus.

“Preparais 
  a terra”

‘Aprender a orar’, nova série 
em laboratoriodafe.pt

O primado 
de Deus
A parábola nos ajude a perceber 
que a palavra é poderosa e eficaz, 
produz uma grande colheita, 
quando deixamos Deus agir em 
nós. Os resultados positivos da 
colheita confirmam a gratuidade e a 
desproporção do dom divino.
Voltemos a esta parábola (versículos 
1 a 23 do capítulo 13 do evangelho 
segundo Mateus), uma e outra vez, 
ao longo da semana. Só Deus sabe 
os frutos que podem começar a 
germinar em ti e à tua volta.



— PLANO PASTORAL 2017>2020 — SEMENTES DE ESPERANÇA — 2019+20 — LEVANTAR-SE E SEMEAR ESPERANÇA —

BRUFE
15 — QUARTA, 19H15 - EUCARISTIA
 Benfeitores da paróquia
 Sacerdotes e párocos da paróquia

17 — SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA
 Marido, filho e tio de Maria Elvira Silva
 Maria da Costa Ortiga Miranda, mc. sobrinhos
 Carlos Ribeiro Pereira, mc. esposa e filhos
 Rui Sabino, mc. esposa e filhos

18 —SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA
 Pais e familiares de Henrique Rodrigues
 Artur Fernandes de Freitas, mc. filho Alcino Freitas
 Joaquim Fernandes Monteiro, mc. Maria Glória Cardoso
 Pai, sogros , cunhados e irmãos de Maria Emília Araújo Ribeiro
 Padrinhos, pai e irmãos de Maria da Conceição
 António Faria Ribeiro e filho, mc.Ângela Fonseca
 Joaquim Pereira Mesquita, mc. esposa
 Manuel Campos Ferreira, esposa e filha, mc. família
 Rosa Pereira Cardoso e marido, mc. filha
 Maria Adelaide Silva Claro e familiares, mc. família
 Teresa de Jesus Pereira da Costa e familiares, mc. família
 Padrinhos de Júlia Couto, mc. Júlia Couto
 Acção de graças a Na Sa de Fátima, mc. Fátima Oliveira
 Manuel da Costa Mesquita e esposa, mc. filha e genro
 António Ortiga e filho, mc Maria Ortiga

AGRADECIMENTO - FESTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO:
estamos gratos e reconhecidos a todos os que 
contribuíram e colaboraram para que a Festa do 
Santíssimo Sacramento fosse, apesar das contrariedades 
do tempo presente, um momento de celebração em  
comunidade. Muito obrigado pela vossa entrega.

OFERTA AO DIÁCONO PEDRO SOUSA: enquanto comunidade,
desejamos manifestar a nossa gratidão ao Diác. Pedro, pela 
presença e serviço à paróquia. Para o efeito, o peditório da 
eucaristia de sábado,  dia 18, às 19h15, terá essa finalidade. 
Se porventura quiserem fazer a oferta monetária para esse 
fim, fora da missa, podem fazê-lo, entregando no cartório, 
na sacristia ou ao Pe. Francisco. Gratos pela generosidade.

CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO: informa 
todos os irmãos e comunidade que, devido à situação 
pandémica atual não foi possível realizar a Festa do 
Santíssimo Sacramento 2020. Por este motivo, a Confraria 
manter-se-á com a mesma equipa para o próximo ano 
2020/2021.

COBRANÇA DOS ANUAIS: a Confraria retomará a cobrança 
logo que seja possível e seguro para todos. Pede-se a 
compreensão de todos para o caso de algum familiar 
falecido durante o período de emergência, ainda constar 
da lista da família. Isto tem a ver com o facto das fichas 

13 A 19 DE JULHO

ORDENAÇÕES PRESBITERAIS

No domingo, dia 19, às 15h30, na Cripta da 
Basílica do Sameiro, serão ordenados 

sacerdotes quatro diáconos: Manuel Torre, José 
Neto, João Castro e Pedro Sousa. 

Não podendo participar na celebração, pela 
limitação de pessoas na cripta, podemos, 

no entanto, rezar alegremente com 
eles esta missão que abraçam e que 

a Igreja lhes confia.

DESTAQUE

já estarem impressas.

OBRIGADO: a Confraria do Santíssimo Sacramento 
agradece a todos os seus colaboradores, na certeza que 
com Fé e Esperança, dedicação e empenho, no próximo 
ano,  possa haver Festa e Alegria na comunidade e em 
todas as casas. A todos os que foram ajudando e apoiando, 
informa-se que logo que possível se retomarão os contatos 
para concretizar o que estava planeado. Obrigado!

CONSELHO PASTORAL: Apesar da pandemia, não 
deixaremos de fazer o nosso Conselho Pastoral. No entanto, 
não haverá reunião presencial, como habitualmente 
acontecia. Cada movimento deve reunir-se e avaliar o ano 
pastoral, mas também se espera que com criatividade se 
pense  no próximo ano pastoral 2020/2021.

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: 
pedimos que aguardem novas informações relativamente 
às matrículas das crianças que vão ingressar no primeiro 
ano. 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. 

CONTRIBUTO PARA CONTINUAR A MISSÃO DA IGREJA:   é 
habitual que, pela altura da Quaresma e da Páscoa, as
famílias façam a sua oferta para continuar a missão da
Igreja na nossa Paróquia. Contudo, face às atuais 
contingências, poderão fazê-lo através de transferência
bancária (IBAN PT50.0033.0000.00046198972.87) ou  através 
do envelope para a Oferta Paroquial que foi deixado na vossa 
casa, entregando-o no cesto do ofertório, na sacristia ou no
cartório paroquial. Obrigado pela vossa generosidade.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 17, sexta-feira, das 17h30 
às 19h.


