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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?
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

ContaCtos e Informações: 
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: padimdagraca@arquidiocese-braga.pt  

 app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) | site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
SEGUNDA, 15 / Agosto > 9h / P. dA grAçA
Virgínia da Cunha e marido m.c. filhos; 

Manuel Ferreira da Silva m.c. esposa 
e filhos; Manuel Peixoto Dias e pais 
m.c. irmão Narciso; Justino Martins 
Nogueira, esposa, filho, genro e neto 
m.c. filho Joaquim

SEGUNDA, 15/Agosto > 10h30 / Mosteiro

terçA, 16 / Agosto > 19h / Mosteiro

QuArtA, 17 / Agosto > 19h / P. dA grAçA
Joaquina Ferreira Mota e marido m.c. 

família; Inês Cunha Costa m.c. filho 
Joaquim; Marcelino Dias Coelho e fi-
lha Teresa da Graça m.c. família; Luís 
Dias da Mota m.c. esposa; Domingos 
Rodrigues Ribeiro m.c. família; Ma-
nuel Rodrigues Ferreira m.c. família

QuintA, 18 / Agosto > 19h / CAp. srA do Ó
sextA, 19 / Agosto > 19h / P. dA grAçA
Paulo da Cunha e esposa mc. filhos; Qui-

téria Fernandes m.c. neto José Luís Dias

sÁBAdo, 20 / Agosto > 19h / CAp. srA do Ó
sÁBAdo, 20/Agosto > 20h/Ig. P. dA grAçA
Joaquim Dias Correia e filha m.c. filha 

Laura; Maria Soares da Silva m.c. 
família; Anacleto Lopes Surrador 
(aniv.) m.c. família; Domingos José 
Santos Alves e família m.c. esposa

XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMINgo, 21 / Agosto > 9h / P. dA grAçA
Joaquim Martins da Rocha e esposa e 

genro m.c. filha Laura; Carlos Alberto 
Calheiros Pereira Oliveira m.c. esposa; 
Maria Cândida da Silva Ribeiro e 
família m.c. marido; Manuel Joaquim 
Gomes Rodrigues e esposa m.c. filho 
Manuel; Daniel da Costa Coelho m.c. 
amigo; Aurélio Correia Ferreira m.c. 
primo; José Gomes Ferreira m.c. afilha-
do; Irmãos vivos e falecidos da Associa-
ção de Nossa Srª da Cabeça; Domingos 
José Santos Alves e família m.c. netos; 
Olívia Gomes, marido e genro m.c. filha 
Rosa; Armindo da Silva Correia m.c. 
esposa e filho; Maria das Dores Gomes, 
marido e filho m.c. família

doMingo, 21 / Agosto > 10h30 / Mosteiro

realização da festa e de assumir todos 
os compromissos, ainda foi possível a 
esta Comissão ter um saldo positivo, 
permitindo-lhe fazer esta oferta. Isto 
demonstra colaboração, partilha, 
trabalho em equipa, empenho e a 
preocupação da Comissão em utilizar, 
de forma responsável e útil, os recursos 
financeiros disponíveis no apoio à 
concretização de um objetivo que é 
de todos! 

A Confraria de Nossa Senhora da Graça, 
a Paróquia e todos os Padinenses 
agradecem profundamente este gesto 
de generosidade da Comissão de 
Festas 2019-2022.

SEMANA NACIONAL 
             DA MOBILIDADE HUMANA [8 A 14]
108º DIA MUNDIAL DO MIGRANTE E DO REFUGIADO 

Construir o futuro 
com os migrantes e os refugiados
«Não temos aqui cidade permanente, 
mas procuramos a futura» (Heb 13, 14)

«Senhor, tornai-nos portadores de 
esperança, para que, onde houver 
escuridão, reine a vossa luz e, onde 
houver resignação, renasça a confiança 
no futuro. 

Senhor, tornai-nos instrumentos da 
vossa justiça, para que, onde houver 
exclusão, floresça a fraternidade e, 
onde houver ganância, prospere a 
partilha. 

Senhor, tornai-nos construtores do 
vosso Reino juntamente com os 
migrantes e os refugiados e com todos 
os habitantes das periferias.

Senhor, fazei que aprendamos como é 
belo vivermos, todos, como irmãos e 
irmãs. Ámen.»

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor Jesus,
 Hóspede e peregrino,
 que suportastes contra Ti
 tão grande hostilidade, 
 converte-nos à hospitalidade,
 para que na nossa mesa familiar,
 haja sempre um lugar para Ti,
 que nos visitas no rosto de cada pessoa,
 de cada migrante ou refugiado, 
 que busca o nosso coração,
 para encontrar nele
 um lugar de paz e de pão. 

CALeNdÁrIo LItÚrgICo
15 | ASSUNÇÃO DA VIRGEM STA MARIA
17 | S. Beatriz da Silva, virgem
19 | S. João Eudes, presbítero
20 | S. Bernardo, abade e dr da Igreja
21 | XXI Domingo do Tempo Comum

LeItores
dIA 15 / Agosto [igrejA]

Introdução - Sameiro Coelho
1ª Leitura - Cila
2ª Leitura -  José Manuel
Or. Universal - Rosa

dIA 20 / Agosto [igrejA]
Introdução - Inês
1ª Leitura - Rosa Fonte
2ª Leitura - José Luís
Or. Universal - Constantino

dIA 21 / Agosto [igrejA]
Introdução - Glorinha
1ª Leitura - Antónia
2ª Leitura -  Cila
Or. Universal - José Manuel

FESTA DE Sto ADRIÃO E SrA DA CABEÇA 
A Comissão de Festas em honra de 

Santo Adrião e Ns Sra da Cabeça 
reforça o apelo à participação na 
procissão como figurante. Neste 
sentido, irão andar de porta em porta 
a perguntar quem quer participar!

PEDITÓRIO - oBrAs dA CApelA de ns srA dA grAçA
Com o intuito de ajudar às obras da 

Capela de Nossa Senhora da Graça, 
o Conselho Económico Paroquial 
deliberou, em consonância com 
a Confraria, destinar a receita do 
peditório das Eucaristias decorrentes 
no fim-de-semana para esse fim.

Nesse sentido, neste mês de agosto o 
peditório das eucarisitas do próximo 
fim-de-semana (20/21) reverterão para 
as obras da capela de Ns Sra da Graça.

AGRADECIMENTO [CONFRARIA SRA DA GRAÇA]
A Comissão de Festas, em Honra de 

Nossa Senhora da Graça, dos anos 
de 2019 a 2022, ofereceu à Confraria 
de Nossa Senhora da Graça o valor 
total de 5000,50€. A Comissão de 
Festas faz questão que a verba agora 
oferecida seja aceite pela Confraria 
e canalizada integralmente para a 
conta destinada aos valores angariados 
para a realização das obras. Após a 
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