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 DÉCIMO PRIMEIRO

Ezequiel 17, 22-24
Salmo 91 (92)

2Coríntios 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Invocar 
o Espírito Santo 

ao ritmo da 
respiração

Na proximidade do verão, são-nos 
oferecidas algumas belas imagens 
a partir da natureza. Para anunciar o 
reino de Deus, ou seja, para falar da 
contínua ação do Espírito Santo, Jesus 
Cristo propõe-nos duas parábolas: 
a da semente que «germina e 
cresce» por si mesma e a do grão de 
mostarda que se torna «a maior de 
todas as plantas da horta». Entretanto, 
já o profeta Ezequiel tinha feito um 
anúncio idêntico como sinal de vida 
e salvação: «um ramo novo... lançará 
ramos e dará frutos e tornar-se-á um 
cedro majestoso». O justo, isto é, quem 
confia em Deus, é comparado a tais 
árvores: «florescerá como a palmeira, 
crescerá como o cedro do Líbano». 
Então, em todas as circunstâncias, 
caminhando «à luz da fé», vivamos 
«sempre cheios de confiança»!

O Espírito Santo é surpreendente: não 
usa os modos habituais, nem se rege 
pelos critérios esperados. Um simples 
ramo, algo sempre incerto e delicado, 
é suficiente para anunciar um futuro 
novo, cheio de esperança e de vida. 
Quem vive numa atitude de abertura 
à novidade divina, pronto para 
acolher as suas surpresas, aprende 
a reconhecer os frutos do Espírito 
Santo. Face aos acontecimentos 
quotidianos, o cristão acolhe o dom 
e a promessa. Possui uma atitude 
criativa e renovada. Aprende a ver 
as coisas com os olhos de Deus. Não 
desaprecia o pequeno ou o mutilado. 
Sabe esperar o tempo necessário 
para ver os frutos que nascem da 
ação do Espírito Santo, em si e nos 
outros, em tudo o que o rodeia.

“Germina “Germina 
   e cresce”   e cresce”

‘Falar outras línguas’
em laboratoriodafe.pt

Esperança
A vida espiritual é uma semente capaz 
de germinar e frutificar, um processo 
sereno e confiante enraizado em 
Deus. A partir das pequenas coisas, 
daquilo que nos parece banal. É, 
pois, um apelo a acreditarmos 
nessa possibilidade, a cultivarmos a 
esperança. O simples respirar pode 
ser um compromisso de oração, 
uma consciência ativa e criativa. O 
quotidiano ‘Sinal da Cruz’, feito com 
serenidade, pode ser essa semente 
que faz germinar e crescer a nossa 
relação de amizade com Deus, faz 
«maior» o projeto de Deus em nós.



Boletim interparoquial de  

Divino Salvador de Nogueiró, Santa Eulália de Tenões e 

São Pedro de Este, arciprestado e arquidiocese de Braga 
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Nogueiró 
 

Domingo, 20 de Junho de 2021  

10h30 - Abertura da Igreja e acolhimento 

11h00 - Missa, na Igreja 
 

Lugares disponíveis: 50 

De 14 a 20 
de Junho de 2021 

Tenões 
 

Sábado, 19 de Junho de 2021  

18h30 - Abertura do Salão e acolhimento 

19h00 - Missa, no Salão Paroquial 
 

Lugares disponíveis: 50 

São Pedro 
 

Sábado, 19 de Junho de 2021  

19h30 - Abertura do Salão e acolhimento 

20h00 - Missa, no Salão Paroquial 

 

Domingo, 20 de Junho de 2021  

9h00 - Abertura do Salão e acolhimento 

9h30 - Missa, no Salão Paroquial 
 

Lugares disponíveis: 60 

É obrigatória a inscrição para as 

missas do fim de semana em todas as paróquias. 

Inscrições para a Missa: 
— Tel. 916099541 

 — Email: zonaestebraga@gmail.com 

Cartório Paroquial: 
Na residência paroquial, em Nogueiró,  

de Segunda a Sexta, das 15h às 18h.  

Se porventura este horário não for possível, pode 

contactar-nos para marcação de outra hora 

 mais conveniente. 

Contactos: 
Padre Miguel Ângelo 

  —  Tel: 91 669 24 35 —   

Email: miguelangelo@arquidiocese-braga.pt 

Secretariado da Paróquia  

 —  Tel. 91 609 95 41 —   

Email: zonaestebraga@gmail.com 

Museu Pio XII 
O Museu Pio XII é um dos motivos que torna 

Braga especial. Implantado no coração da cida-

de, exibe uma das mais relevantes coleções de 

arqueologia e arte sacra do Norte de Portugal. As 

belas artes também aqui têm especial lugar com 

uma galeria consagrada ao pintor Henrique 

Medina. Não falta ainda uma torre medieval, 

com oratório tardo-barroco.  

O Museu Pio XII tem todo o prazer em receber a 

sua visita.  

Faça a sua marcação e saiba mais informações: 

- Telefone: 253200130  

- E-mail: info@museupioxii.pt     

"Viagem à Infância" 
A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro convida 

todos a participar, durante o mês de Junho e Julho, 

na exposição “Viagem à Infância” de Jorge Palmei-

ra, no Posto de Turismo do Sameiro. 

Os jogos são hoje diversos dos “daquele tempo”. 

Agora temos as consolas, os videogames, os jogos de 

computador, ou de tablet, ou de telemóvel…  

Nós, os “daquele tempo”, temos saudades dos 

“nossos brinquedos”, menos tecnológicos, menos 

sofisticados, mas tão palpáveis, tão socializantes, tão 

desafiadores. Que mundo de fantasia. Que mundo 

mágico. Que mundo colorido! 

A exposição “Viagem à Infância” vem relembrar-nos 

esses brinquedos infantis que retratam histórias e 

brincadeiras dos tempos de outrora, quando os que 

hoje somos adultos eramos pequenos, quando brin-

cávamos na escola, em casa, na praia, com os pais, 

com os colegas, com os irmãos, com os primos… 

Venha a imaginação, a cor e a fantasia, pois quere-

mos voar no tempo e cobrir de magia esta viagem à 

infância, através do mundo do brinquedo.  

mailto:info@museupioxii.pt

