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TRIGÉSIMO

Êxodo 22, 20-26
Salmo 17 (18)

1Tessalonicenses 1, 5c-10
Mateus 22, 34-40

PERGUNTA 
DA SEMANA

Quantos nomes é 
que tens inscritos 
no teu coração?

A palavra de Deus coloca-nos 
diante do essencial: o imperativo 
do amor. Assim se expressa o maior 
mandamento da Lei: «Amarás o 
Senhor teu Deus com todo o teu 
coração [...]. Amarás o teu próximo 
como a tua mesmo». O exemplo 
vem do próprio Deus, fonte e meta 
do amor: é «misericordioso», está 
sempre próximo do estrangeiro, do 
órfão, da viúva, do pobre... e desafia-
nos à mesma compaixão. Primeiro, 
em grau e não em ordem, o amor 
a Deus: «Eu vos amo, Senhor minha 
força, minha fortaleza, meu refúgio e 
meu libertador» Depois, ser «exemplo 
para todos os crentes» supõe o amor 
aos irmãos: a caridade vem de Deus 
e nunca dele nos afasta. Um só e 
único verbo une e resume ambos os 
mandamentos: amar.

A experiência nuclear na vida de 
cada pessoa é amar e ser amada. 
Deixa marca profunda em quem ama 
e em quem é amado. Reduzir o amor a 
um sentimento é pouco, muito pouco! 
O cristão eleva-o à categoria de 
virtude que procede do próprio Deus 
e contagia todo o mundo. O amor 
ultrapassa o âmbito sentimental: 
também entra no da convicção e 
do compromisso. Claro, quando é 
uma experiência agradável, amar 
é um prazer que satisfaz e ilumina 
interiormente. Mas, se o amor é fonte 
de dor já é bem mais difícil vivê-lo 
como convicção e compromisso. 
Ao promover a cultura da caridade 
como imperativo cristão ficamos 
conscientes de que a caridade dá 
mesmo muito que fazer!

“Amarás”
‘Onde há amor há um olhar’, 
em laboratoriodafe.pt

A caridade 
dá que fazer!
Somos chamados a ser ‘bons 
samaritanos’. Há de ser esse o nosso 
fazer de cada dia, o nosso estilo 
de vida. Sejamos ativos e criativos, 
generosos e ousados no exercício da 
caridade. Não podemos mais desviar 
o nosso olhar do irmão. «Fomos 
criados para a plenitude, que só se 
alcança no amor. Viver indiferentes 
à dor não é uma opção possível; não 
podemos deixar ninguém caído ‘nas 
margens da vida’» (Encíclica sobre a 
fraternidade e a amizade social, 68).
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BRUFE
28 — QUARTA, 19H15 - EUCARISTIA
 Adozinda Aguiar Novais, mc. familiares
 Olinda Rosa Pereira Costa, mc. filha
 Maria Fernanda Araújo Costa e família, mc. sobrinha Rita
 Manuel Fernando Silva Costa, mc. esposa e filhos
 Alcino Moreira Sabino, mc. esposa e filhos

 21H15 - CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
 Na Cripta da Igreja

30 — SEXTA, 19H15 - EUCARISTIA 
 António Brandão e Maria Elvira Silva, mc. filhos
 Maria Amélia Valente Costa e José Maria Lopes Silva, mc. filhas
 Gina Maria Oliveira da Silva, mc. sogra
 José Augusto Machado da Silva Mendes, mc. esposa

31 — SÁBADO, 19H15 - EUCARISTIA 
 MISSA VESPERTINA DE TODOS OS SANTOS
 Dinória de Araújo, mc. neta Isabel
 Marcelino Rodrigues Cardoso, mc. Benício Cardoso
 Maria Oliveira Ferreira e marido, mc. filhos
 Armindo Rodrigues Machado, mc. família
 Aires Mesquita, mc. esposa e filhos
 Maria Conceição Oliveira Rocha, mc. filhos
 Lino da Silva Couto, mc. Conf. da N.a S.a da Conceição
 7.o dia Joaquim Cortinhas de Oliveira 

1 — DOMINGO, 15H30 - EUCARISTIA 
 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
  Por toda a família de Emília Feiteira
 Armindo Ribeiro Santos, mc. esposa e filhos
 Clemente Santos Macedo e esposa, mc. filhos
 Pai, sogros e familiares de Maria Emília Araújo Ribeiro
 Marido, pais, irmã e família de Conceição Moreira
 Célia Oliveira, mc. afilhado
 Manuel Pereira da Costa, esposa e família, mc. filha Maria Alice
 Maria de Lurdes Carvalho, marido e família, mc. filhas
 Pais e toda família de Estela Ramos
 Todos fieis defuntos, mc. Maria Conceição Ribeiro
 Pais e familiares de Padre Raúl Moreira
 Maria Fernanda Araújo Costa e família, mc. irmã Balbina
 Almas do Purgatório, mc. Joaquina Moreira
 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL: dia 28, quarta-feira, às 
21h15, na cripta da Igreja, haverá a primeira reunião ordinária 
do Conselho Pastoral Paroquial. Todos os delgados de lugar, 
dos movimentos e grupos de apostolado estão convocados 
para participar ativa e criativamente no Conselho, segundo 
a reflexão já feita no respectivo movimento ou grupo. A 
participação é fundamental para a renovação paroquial.  

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS: neste dia santo, 1 de 
novembro, Domingo, celebraremos a Solenidade de Todos os 
Santos, às 15h30, na Igreja paroquial. 

ORAÇÃO NO CEMITÉRIO: este ano, devido à pandemia, não 
faremos a habitual romagem ao Cemitério. Pedimos a todos  
solicitude e compreensão. A situação que vivemos pede-nos 
cada vez mais responsabilidade. 

TODOS OS FIÉS DEFUNTOS: no dia 2 de Novembro, segunda-
feira, às 20h30, celebraremos o dia de Todos os Fiéis Defuntos.

26 DE OUTUBRO A 1 DE NOVEMBRO

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
No dia 28, quarta-feira, às 21h15, na cripta da Igreja.

  SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Dia santo, 1 de novembro, Domingo, 

Eucaristia às 15h30, na Igreja paroquial. 

ORAÇÃO NO CEMITÉRIO
Este ano, devido à pandemia, 

não faremos a habitual romagem ao Cemitério. 

REZAR PELOS DEFUNTOS
Haverá uma proposta de oração familiar ou individual, 
para a rezar durante todo o mês de Novembro. Será 

distribuída no próximo fim de semana.

TODOS OS FIÉS DEFUNTOS
No dia 2 de Novembro, segunda-feira, às 20h30, 
celebraremos o dia de Todos os Fiéis Defuntos.

DESTAQUE

TODOS OS SANTOS E FIÉIS DEFUNTOS: são duas “celebrações 
intimamente ligadas entre si” do mesmo modo que “a alegria 
e as lágrimas encontram em Jesus uma síntese que é o 
fundamento da nossa fé e da nossa esperança”. Para o Papa a 
Igreja “peregrina na história, alegra-se com a intercessão dos 
santos e beatos que a apoiam na sua missão de anunciar o 
Evangelho, e por outro lado ela, como Jesus, partilha as lágrimas 
daqueles que sofrem a separação dos seus entes queridos e, 
como Ele e com Ele, eleva o seu agradecimento ao Pai que nos 
libertou do domínio do pecado e da morte”.

SEMANA DOS SEMINÁRIOS: na semana de 1 a 8, a nossa oração 
será pelos Seminários Arquidiocesanos.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: dia 30, sexta, das 17h às 19h.

ENCONTRO DE NOIVOS: dia 6 de novembro, sexta-feira, às 
21h30, no Centro Pastoral, haverá encontro para todos os 
noivos que pretendem casar-se no próximo ano civil de 2021. 
Neste encontro, dar-se-ão informações importantes para a 
celebração do seu casamento.

ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI: o Papa Francisco escreveu uma 
nova Encíclica, “Todos irmãos”. É um “convite a um amor que 
ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço; nele declara 
feliz quem ama o outro.” Esta encíclica está à disposição na 
sacristia ou no cartório por 6€. Todos deveríamos ler este 
tratado de fraternidade.

APLICAÇÃO MÓVEL COMUNICAÇÃO PAROQUIAL: para melhor 
comunicar e para que a informação seja mais eficaz, a 
arquidiocese através do seu programa de gestão paroquial 
Kyrios,  criou uma aplicação para a Paróquia comunicar  com a 
sua comunidade: divulgação de eventos; divulgação de notícias; 
horários da missa; contactos; Boletim Effathá.  Para o efeito, 
procure a app Kyrios ChMS  e siga os passos para a adicionar 
ao seu Telemóvel. 

SITE DA PARÓQUIA: 
visite e conheça o site da paróquia: 
www.diocese-braga.pt/smbrufe/ 
ou através deste QRCode.


