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ANO C  
SÉTIMO

DOMINGO

1Samuel
26, 2.7-9.12-13.22-23

Salmo 102 (103)
1Coríntios 15, 45-49

Lucas 6, 27-38

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Amar, 
fazer o bem, 

abençoar, 
rezar

Amar, até ser capaz de incluir os 
inimigos. Amar, fazer o bem, abençoar, 
rezar: «Amai os vossos inimigos, fazei 
bem aos que vos odeiam, abençoai os 
que vos amaldiçoam, orai por aqueles 
que vos injuriam». Deus propõe esta 
via da santidade, nas várias situações 
da vida. É uma rica tradição que 
perpassa a Escritura, ainda que em 
linguagens diferentes. Entre outros, 
temos o exemplo de David em relação 
a Saul: «Deus entregou-te hoje nas 
minhas mãos e eu não quis atentar 
contra o ungido do Senhor». Estão 
ativas duas possibilidades: «assim 
como trouxemos em nós a imagem 
do homem terreno, traremos também 
em nós a imagem do homem celeste». 
Esta presença espiritual recorda que 
Deus «salva da morte a tua vida e 
coroa-te de graça e misericórdia».

Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito que 
dá vida, confirma em nós a ‘imagem 
do homem celeste’! Vem, alento 
divino, ativa em nós a abundância 
espiritual! Vem, Espírito Santo, é de 
ti que precisamos, «da respiração 
sempre nova de Deus, que liberta de 
todo o fechamento, reanima o que 
está morto, solta as cadeias, espalha 
a alegria». Aviva em nós as palavras 
perspicazes do Padre Congar: «Não 
é preciso fazer outra Igreja; é preciso 
fazer uma Igreja diferente». Hoje, eu 
e tu, todos juntos, podemos fazer 
uma ‘Igreja diferente’. Amar, fazer o 
bem, abençoar, rezar: quatro verbos, 
também eles sinodais, que nos 
tornam capazes de fazer uma ‘Igreja 
diferente’. Abertos à novidade de Deus. 
Com coragem e criatividade.

“A imagem do “A imagem do 
homem celeste”homem celeste”

‘Uma Igreja diferente’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Uma Igreja 
diferente
Amar, fazer o bem, abençoar, rezar… 
incluindo os inimigos. A terminar 
esta ‘série’ sobre o processo 
sinodal, podemos também aplicar 
estes ensinamentos à dimensão 
comunitária. Este episódio é mesmo 
um belo resumo: começamos com 
o protagonismo do Espírito Santo, 
despertamos para a urgência de o ter 
sempre presente (homem espiritual), 
para chegar à prática da caridade e 
do amor aos inimigos, o caminho de 
perfeição pessoal e comunitário.



                           uma Igreja SInodal e SamarItana - Onde há amor, nascem gestos
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

ContaCtos e Informações: 
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Terça, 22 / Fevereiro >  19h / MosTeiro 
Quarta, 23 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
Manuel Joaquim Ribeiro Costa m.c. 

esposa e filhas; José Joaquim Gomes 
Soares m.c. esposa; Virgínia da Cunha 
e marido m.c. filhos; Maria de Lurdes 
da Silva Gomes m.c. sobrinhos

QuinTa, 24 / Fevereiro >  19h / Cap.sra do Ó

Sexta, 25 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
Edmundo Rodrigues Peixoto m.c. 

esposa; Palmira Nogueira e marido 
m.c. filhos; António Silva Ribeiro e 
esposa m.c. filhos

SÁBado, 26/Fevereiro > 18h/CaP.Sra da Graça
Teresa Marques Magalhães m.c. 

filha; Irmãos vivos e falecidos da 
Confraria de Ns Senhora da Graça; 
João Fernandes, esposa, genros e filha 
m.c. filho Adolfo

sÁBado, 26 / Fevereiro > 19h / Cap.sra do Ó

VIII DOMINGO COMUM
doMiNGo, 27/Fevereiro > 9h /P. da Graça
Domingos Alves Dias, pais e sogros 

m.c. esposa; Feliciano da Costa 
Fernandes e esposa m.c. filha Sandra 
e filho Feliciano; Elisa Fernandes 
da Silva m.c. Ana Maria; Francisco 
Barbosa e esposa m.c. filha Arlinda; 
Bento Coelho da Silva m.c. filhos; Às 
Almas do Purgatório m.c. Madalena; 
Arlindo Dias Correia e esposa m.c. 
filha Conceição; António Gonçalves 
Araújo e esposa m.c. filha Olívia

doMinGo, 27 / Fevereiro > 10h30 / MosTeiro

LeitoreS
dia 26 / Fevereiro [Capela]

Leitores - a definir
dia 27 / Fevereiro [iGreja]

Introdução - Filipa 
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura - Tiago
Or. Universal - Cila

CALENDÁRIO LITÚRGICO
21 | S. Pedro Damião, bispo e dr da Igreja
22 | Cadeira de S. Pedro, Apóstolo [FESTA]
23 | S. Policarpo, bispo e mártir
27 | VIII Domingo do Tempo Comum

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
para reZar anTes da reFeiçÃo eM FaMÍlia

Amai os vossos inimigos! 
É bem alta a medida da vida cristã, 

que todo o discípulo é chamado a 
viver. Amar, não só quem é diferente, 
mas também quem nos ofende ou é 
contra nós. Perante a loucura deste 
amor sem medida, deste perdão 
gratuito, desta dádiva sem esperar 
recompensa, sentimo-nos pequeninos 
e suplicamos a Jesus Cristo que nos dê 
o que nos pede. Na medida em que nos 
deixarmos amar por Jesus Cristo é que 
poderemos amar como ele.

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. Ámen.

oraçÃo:
Guia: 
Senhor, 
Tu és o Deus do amor sem medida,
 da misericórdia sem fim,
 e do perdão sem conta.
Dá-nos, Senhor, em cada dia,
 o pão, o amor e o perdão.
Não permitas que o rancor
 faça ninho no nosso coração.
Senta-nos à mesa do diálogo.
Faz desta casa um espaço acolhedor,
 para quem se feriu ou nos magoou
 e precisa do nosso perdão
 para se erguer e levantar do chão.
Todos: Ámen.

SÍNODO
[caminhar juntos]

- onde hÁ aMor nasCeM GesTos -
Durante esta semana, vamos procurar 

crescer no amor, sobretudo, para com 
aquelas pessoas de quem não gostamos 
tanto; rezemos por uma pessoa que 
nos ofendeu ou prejudicou.

PENSAMENTO DA SEMANA
“Temos poucos adultos na fé. Os jovens 

sozinhos também não vão lá…Têm de 
ser acompanhados e é neste diálogo 
intergeracional que tal acontece. É 
preciso que haja adultos na fé, não 
apenas em idade, mas na suficiente 
maturidade em Cristo para que pos-
sam ter esses horizontes de esperança.”

[D. José Cordeiro]

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 ConFraria de nossa senhora da Graça

De acordo com o Plano Anual de 
Atividades para 2022, a Confraria de 
Nossa Senhora da Graça irá realizar 
no dia 06 de março, domingo, às 11h, 
no auditório da Junta de Freguesia de 
Padim da Graça (antiga escola velha) a 
habitual Assembleia Geral Ordinária.

A ordem de trabalhos será a seguinte:
1º ponto: Apresentação, discussão e 

votação do Relatório de Atividades e 
Contas relativo ao ano de 2021;

2º ponto: Outros assuntos de interesse:
a) Obras na capela: orçamento; empresa 

vencedora; celebração do contrato para 
o início das obras; calendarização; 
angariação de fundos;

b) Cobrança de anuais e atualização dos 
ficheiros;

c) Revisão dos Estatutos;
3º ponto: Palavra aos Irmãos.

AVISOS
A Associação de Reformados de Padim 

da Graça vai realizar um passeio no dia 
7 de março às Amendoeiras, com saída 
às 7h30. As inscrições são no dia 23/02, 
entre as 15 e as 16h, no local habitual.

***************
A Comissão de Festas de Ns Sra da 

Graça anuncia que irá realizar a festa 
neste ano de 2022. Neste sentido, 
a comissão vai passar as rifas dos 
prémios, em toda freguesia. Apela-se 
a colaboração de todas as pessoas.

INQUÉRITO - eStudo SoCioLóGiCo
Um Professor-Doutor da Universidade 

Católica Portuguesa solicita a 
colaboração no preenchimento de um 
questionário,  desenvolvido no âmbito 
de uma recolha de informação para 
compreender as gerações dos jovens, 
pais e avós do município de Braga, 
pertencentes às gerações 1940-1950, 
1965-1975 e 1990-2000. 

Responda somente a este questionário 
se pertencer a uma destas gerações e 
for do concelho de Braga.

Serão formuladas questões sobre 
as dimensões do trabalho, família, 
religião e lazer. Todas as respostas são 
confidenciais, não havendo respostas 
certas ou erradas.

link:  https://url.gratis/SZOZ39

A viagem da fé só encontra ímpeto e cumprimento na 
presença de Deus.

Só se recuperarmos o gosto da adoração é que se renova 
o desejo.

O desejo leva-te à adoração e a adoração renova em ti o 
desejo.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:padimdagraca%40arquidiocese-braga.pt?subject=
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/
https://url.gratis/SZOZ39

