
EF
FA

TH
A

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

 . 3
0030

0
BR

UF
E E

 S
AN

TO
 A

DR
IÃ

O
14

AGOSTO
2022

ANO C
DOMINGO
VIGÉSIMO 

Jeremias 38, 4-6.8-10
Salmo 39 (40)
Hebreus 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que eu 
estou disposto 

a mudar?

Há provações que podem surgir 
na vida dos crentes. Apesar dos 
obstáculos, a fé dá a força para os 
ultrapassar. O profeta é torturado por 
causa da sua missão. Acusam-no de 
não procurar «o bem do povo, mas 
a sua perdição». Como o salmista, 
Jeremias não perde a confiança em 
Deus: «Esperei no Senhor com toda a 
confiança e Ele atendeu-me». Jesus 
Cristo também é exemplo de injusta 
condenação: «suportou contra Si 
tão grande hostilidade da parte dos 
pecadores, para não vos deixardes 
abater pelo desânimo». Entretanto, ao 
evocar a sua Paixão, o Mestre alerta 
os discípulos para as provações que 
podem encontrar: «estarão cinco 
divididos numa casa: três contra dois 
e dois contra três». A minha fé até 
onde é capaz de resistir?

O nosso equilíbrio emocional e 
espiritual é estimulado pelas ‘pessoas 
vitamina’. Elas têm a habilidade de 
afastar o negativo e potenciar o que 
há de positivo em si e nos outros. São 
fonte de inspiração, também diante 
dos contratempos e dos sofrimentos. 
Essas são as pessoas que nos dão 
incentivo, quando estamos sem 
forças, sabem conectar «com o que 
temos de melhor, potenciam as 
nossas ideias, abrem o nosso coração, 
irradiam entusiasmo e cada conversa 
ou atividade que temos com elas 
levantam-nos o ânimo. A sua alegria 
é contagiosa, têm uma capacidade 
transbordante para fazerem os outros 
sorrir, para dar a volta à situação, para 
nos fazer olhar para o lado bom das 
coisas» (Marian Rojas Estapé).

“Não vos deixardes “Não vos deixardes 
abater pelo desânimo”abater pelo desânimo”

‘Pessoas vitamina’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Para não nos deixarmos abater pelo 
desânimo, precisamos de colocar os 
olhos em Jesus Cristo e em tantos 
homens e mulheres que foram e são 
capazes de atravessar ou de vencer 
as provações. Hoje, inspirados por 
eles, compete-nos fazer a nossa parte, 
que consiste em manter a esperança, 
de modo a atravessar ou a vencer 
as provações com confiança. Em 
vez de nos focarmos nos problemas, 
aprendamos a procurar as soluções. 
Acreditemos nisto: o mundo e as 
pessoas só mudam, quando eu 
começar a mudar a minha relação 
com o mundo e com as pessoas. O 
que é que eu estou disposto a mudar?



——  PPLLAANNOO  PPAASSTTOORRAALL  22002200>>22002233  ——  CCAARRIIDDAADDEE  ––  UUMMAA  IIGGRREEJJAA  SSAAMMAARRIITTAANNAA  EE  SSIINNOODDAALL  

TOME NOTA  
15 a 28 de Agosto
 

 

15 | SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA  
   08h30/11h15/21h – Eucaristia, Matriz Nova 
  12h30 – Batismo da Diana, dia 7, Matriz Antiga 
 

16/23 | TERÇA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
 

17/24 | QUARTA-FEIRA  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
 

18/25 | QUINTA-FEIRA 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
 

19/26 | SEXTA-FEIRA 
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
 

20/27 | SÁBADO  
  09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga 
  18h00 – Eucaristia, Matriz Nova  

 

21/28 | XXI/XXII DOMINGO COMUM  
   08h30/11h15/21h – Eucaristia, Matriz Nova 
  12h30 – Casamento de Elisabete e Ricardo e batismo do 

filha Clara, dia 28, Matriz Nova 
 

HORÁRIO DA EUCARISTIA – VERÃO - DOMINGO: missa às 8h30 
e às 11h15. A partir do dia 17, inclusive, a missa das 19h15, 
passa a ser às 21h (Matriz Nova). SEMANA: a partir de 17 de julho 
até 18 de setembro, de segunda a sexta-feira, não há Missa 
às 19h15 (Matriz Nova). Permanece a missa às 9h, na Matriz 
Antiga, de terça a sábado. SÁBADO: missa vespertina às 18h 
(Matriz Nova). Gratos pela atenção de todos. 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PAROQUIAL – VERÃO: até ao fim 
do mês de agosto não haverá atendimento burocrático nem 
de secretaria nem do pároco. Este é um período de férias. 
Pedimos a vossa compreensão. Se houver algum assunto 
mais urgente contactar no final das missas. 
 

BOLETIM EFFATHÁ: este boletim é válido para duas semanas. 
Pedimos atenção para que não haja enganos. 
 

PEDITÓRIO DE MÊS - MATRIZ ANTIGA: este fim-de-semana, 
dias 13, 14 e 15, o ofertório das missas reverterá para as obras 
da Matriz Antiga. Obrigado a todos!  
 

ALPHA - INSCRIÇÕES: se queres conhecer novas pessoas e 
explorar e descobrir a fé cristã com elas, se tens questões e 

queres partilhar a tua opinião, então tenta 
Alpha. Em setembro iniciamos um novo 
curso. Inscreve-te. Procura a ficha de 
inscrição sacristia ou no cartório paroquial. 
Ou então faz através deste código. 

 

MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os filhos  na 
aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não sendo 
catequese, é formação nos valores legítimos da fé cristã.  
 

JMJ 2023 – FAMÍLIAS DE ACOLHIMENTO: as Jornadas 
Mundiais da Juventude Lisboa 2023 aproximam-se a passos 

largos e a Arquidiocese de Braga, nomeadamente a Pastoral 
Juvenil, está a preparar o acolhimento dos jovens peregrinos 
estrangeiros. De 26 a 31 de Julho de 2023, milhares de jovens 
chegarão a Portugal para as Pré-Jornadas e serem acolhidos 
nas várias dioceses. Nestes dias que antecedem a Jornada, 
os jovens chegam para fazer uma experiência de fé, 
conhecer melhor a região, a cultura, a Igreja local e as suas 
especificidades. Preferencialmente, serão acolhidos nas 
paróquias, em famílias de acolhimento. O que é necessário 
para ser Família de Acolhimento? Que cada família que 
aceita este desafio possa providenciar espaço para acolher, 
no mínimo, dois jovens, disponibilizando-lhes um local onde 
possam dormir e fazer a sua higiene diária. Deve também 
garantir os pequenos-almoços e, pontualmente, outras 
refeições. Se possível e sendo necessário, deve também 
facilitar o transporte dos jovens peregrinos de e para os 
locais de encontro, na paróquia ou no arciprestado. Mesmo 
que não domine a língua dos jovens, 
haverá sempre outras formas de 
interação. FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO JMJ 
2023: se deseja em fazer parte desta 
experiência irrepetível, das Jornadas 
Mundiais da Juventude 2023, então aceite acolher, em sua 
casa, alguns jovens de outros países. Preencha o boletim de 
inscrição para o efeito, ou contacte o Comité Organizador do 
Arciprestado (coavnfamalicao@arquidiocese-braga.pt) ou a paróquia 
(cmunidadestoadriao@arquidiocese-braga.pt).  
 

 

 
VOTOS DA EQUIPA SACERDOTAL: a todos os que vão de férias 
queremos desejar boas férias. 	

SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA:  no dia 15 de agosto, celebramos, em união com toda a Igreja, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Os horários da Eucaristia são os mesmos do Domingo em tempo de Verão. Agradecemos a vossa atenção.  

MATRÍCULA PARA O PRIMEIRO ANO DE CATEQUESE: no 
cartório paroquial ou através do site da paróquia 
(www.diocese-braga.pt/stoadriaovnf). Contudo, a 15 de 
setembro, haverá um encontro para todos os pais que 
matricularam ou pretendem matricular os seus filhos na 
catequese. Passem a informação. Obrigado. 

FESTA DE SANTO ADRIÃO – DIA DA PARÓQUIA: em 
Conselho Pastoral, depois do devido discernimento 
sinodal, entendeu-se alterar a data da Celebração da 
Festa em Honra do nosso Padroeiro. Assim, a Festa de 
Santo Adrião será celebrada no terceiro fim de semana 
de setembro, dias 17 e 18. No dia 17 celebraremos 
Eucaristia junto à capela de Santo Adrião, faremos a 
inauguração das obras de restauro do retábulo e da 
Imagem de Sto. Adrião. No final promoveremos um 
convívio paroquial. No domingo, em cada uma das 
Eucaristias honraremos com solenidade o nosso 
padroeiro. Entretanto, serão dadas mais informações. 
Contudo reservemos desde já este fim de semana.  


