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PÁSCOA

TERCEIRO DOMINGO
Atos 5, 27b-32.40b-41
Salmo 29 (30)

Apocalipse 5, 11-14
João 21, 1-19

‘EXERCÍCO’
DA SEMANA
Aprofundar
a estrutura

[quatro partes]

da eucaristia

Celebramos a Páscoa, acontecimento
que ecoa ao longo dos cinquenta
dias do itinerário pascal. É tempo
de alegria, mas os textos também
recordam as ameaças sofridas pelos
Apóstolos. Não têm medo de ser
acusados e torturados por causa
da proclamação da ressurreição de
Jesus Cristo: «somos testemunhas».
Não se deixam intimidar; e continuam
a bendizer o dom da salvação: «Eu vos
louvarei, Senhor, porque me salvaste».
Esta grande ação de graças continua
nos Céus e é acompanhada pelo
Universo. Todos aclamam: «Àquele
que está sentado no trono e ao
Cordeiro o louvor e a honra, a glória
e o poder pelos séculos dos séculos».
É a visão plena da missão confiada à
Igreja pelo Ressuscitado: «Apascenta
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as minhas ovelhas».

“Pelos séculos
dos séculos”
«Pelos séculos dos séculos» é uma
expressão que vamos escutar com

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

mais frequência. Com este modo
de dizer o superlativo, próprio das

orações coletas e, em vez de «agora

Pelos séculos
dos séculos

e para sempre», na doxologia final da

A Páscoa une a experiência terrena

Oração Eucarística. Assim se prepara

do encontro com Jesus Cristo com

a resposta do «Amen», como adesão

a celebração celeste que perpetua,

consciente e ativa, na proclamação

em definitivo, a vitória do Cordeiro

de fé da comunidade crente e orante.

imolado. As sementes de esperança

Por Jesus Cristo, vivo e vivente, unidos

começam a desabrochar em viçosas

ao Espírito Santo, elevamos a nossa

pétalas e frutos maduros de amor.

oração a Deus, nosso Pai. Os «séculos

A celebração terrena da eucaristia,

dos séculos» remetem para dois

alicerçada na relação de amizade

momentos: enquanto estamos vivos,

e de amor entre o Ressuscitado e os

nesta peregrinação terrena; e a

cristãos, e destes entre si, antecipa a

eternidade, na qual seremos viventes

adoração plena que acontece, para

no coração amoroso de Deus.

sempre, no seio de Deus.

línguas semíticas, reaparece no
Missal um «sabor bíblico», no final das

A Vida
Santo Adrião de Padim da Graça
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Celebrar

- Início do Mês de Maria -

Oração do terço às 20h30, seguindo-se a Eucaristia (quando houver) ou celebração da palavra, com distribuição da sagrada comunhão.

2ª a 6ª Feira > 20h30 / Eucaristia - Cap. Sra do Ó

Quarta, 4 / Maio > 21h / Cap. Sra da Graça

G raça

uma Igreja Sinodal e Samaritana - Onde há amor, nascem gestos

Comunidade Paroquial de

2ª a Sábado > Mês de Maria > Capela Ns Sra da Graça

n
da
LEITORES

Recordar

Dia 7 / Maio [Capela]
Leitores - a designar
Dia 8 / Maio [Igreja]
Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Sameiro Carvalho
2ª Leitura - Constantino
Or. Universal - Glorinha
CALENDÁRIO LITÚRGICO

Felicidade Magalhães Ferreira, marido e
filhos m.c. neta Felicidade; Margarida
Gomes Ferreira m.c. família; Manuel
Correia Dias m.c. família; José Joaquim
Fernandes Mota m.c. esposa; Maria da
Conceição Gomes e marido m.c. filhos

02/05 - S. Atanásio, bispo e Dr da Igreja
03/05 - S. Filipe e S.Tiago Apóstolos

Em honra de Nossa Senhora da Graça
e pela Paz no Mundo

Iniciamos este fim de semana a Semana de Oração pelas vocações. Em
cada ano, esta semana constituiu uma
oportunidade para rezar e escutar o
testemunho de pessoas que se deixaram tocar pelo amor de Deus. Rezemos em família pelas vocações de
especial consagração.

Sexta, 6 / Maio > 21h / Cap. Sra da Graça

SÁBADO, 7/Maio > 19h/Cap. Sra da Graça

Irmãos vivos e falecidos da Confraria
de Ns Senhora da Graça

SÁBADO, 7 / Maio > 20h30 / Mosteiro
[seguindo-se a Procissão de Velas]

CATEQUESE

A catequese retoma nesta semana, nos
dias e horários habituais.

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA

Viver

dária a realizar dia 15 de Maio pelos
caminhos da freguesia de Mire de
Tibães. Esta caminhada, para além
de ser uma forma de ajudar o Centro Social Paroquial de Mire de Tibães procura, igualmente, divulgar o
quão incrível é a freguesia de Mire de
Tibães. Servirá ainda para ser a minha Prova de Aptidão Profissional do
Curso de Animador Sociocultural.
Quem desejar participar deve dirigir-se ao Supermercado Feira dos Frescos em Mire de Tibães para realizar a
inscrição. O valor das inscrições reverte para o Centro Social Paroquial
de Mire de Tibães. As inscrições têm
um valor simbólico de 4 euros para
maiores de 18 anos e de 2 euros para
menores de 18 anos, recebendo assim,
no dia da caminhada, um kit (uma
mochila para guardar tudo e com a
estampagem da caminhada uma garrafa de água, uma peça de fruta e um
mapa do roteiro). Qualquer dúvida,
encontro-me ao dispôr através do
número: 931911464. Obrigado, contamos com o apoio e a presença de
todos vós!” 		
Margarida Cunha

Retomamos o esquema de anos anteriores para a oração mariana em comuni- CAMINHADA PASCAL - III Domingo de Páscoa
IV DOMINGO DE PÁSCOA
dade: os primeiros 15 dias na capela e
Missão em Ponto - Tomar parte na Resposa
- domingo do bom pastor os últimos 15 dias na Igreja Paroquial.
A oração do terço iniciará às 20h30, Tomar parte na Resposta é, antes
DOMINGO, 8 / Maio > 9h / P. da Graça
de mais, um exercício de escuta da
a Eucaristia, pelas 21h.
Marcelino Dias Coelho m.c. família; Àseguindo-se
semelhança dos anos anteriores, pergunta ou do desafio apresentaHelena Ramos m.c. mãe; Francisco
do. E muitas são as situações que
propomos que os movimentos/grupos
Ferrete m.c. pessoa amiga; Bernardete
nos interpelam, e algumas até nos
dinamizem o terço (preparar os leitores
Pinto e família m.c. filhos; António Vaincomodam. Qual a nossa atitude!?
para as meditações, articular os cânticos,
lente Peixoto m.c. esposa; Maria Alívio
A nossa postura só pode ser pascal,
orientar a oração). Os pais da catequese
isto é, só pode ser ativa, participativa,
Nogueira e marido mc. filhos; Maria
devem estar atentos e participar com
envolvente... Ou seja, não podemos
Madalena Dantas da Mota m.c. marios seus filhos.
ficar indiferentes, colocando-nos de
do, filhas e genro; António Soares Silva
fora. Mas pelo contrário,chamados
m.c. filhos; António Rocha Gonçalves SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
Avisam-se
todos
os
utentes
que
os
a dar uma resposta. O mundo estaria
m.c. família; Irineu Gomes da Silva e
Serviços de Enfermagem, disponibilimuito mais sereno e pacificado se os
Albertina Gomes da Silva m.c. filhos
zados pela Junta de Freguesia, no mês
cristãos respondessem com o bem ao
de
maio
terão
lugar
nos
seguintes
dias
mal que parece imperar. Quando Jesus
DOMINGO, 8 / Maio > 11h / Cap. Sra do Ó
interpela os seus discípulos a lançar as
02/05/2022 (2ª f ); 11/05/2022 (4ª f );
- Festa de Nossa Senhora do Ó redes para o outro lado, significa que
20/05/2022 (6ª f ); 26/05/2022 (5ª f );
nada é impossível. Quer dizer que há
em horário habitual (08h30 às 11h30) e
DOMINGO, 8 / Maio > 15h30 / Cap. Sra do Ó com as regras definidas pela DGS para sempre uma alternativa. Não nos lamentemos pelo que não conseguimos
evitar a infeção por covid-19. Desde
Terço, sermão e procissão em honra de
fazer ou alcançar, mas esforcemo-nos
já agradecemos a Vossa compreensão.
Nossa Senhora do Ó
por tomar parte nas respostas que o
CAMINHADA
SOLIDÁRIA
[15 DE MAIO]
precisa. Os cristãos assumem
SEGUNDA, 9 / Maio > 20h30 / Cap. Sra do Ó A pedido da organizadora, Margarida mundo
na sociedade um papel preponderante,
Eucaristia em honra de Nossa Senhora
Cunha, fazemos o seguinte convite:
pois eles não estão sós. O ressuscitado
do Ó, seguindo-se a procissão com oração “Venho por este meio solicitar a sua
acompanha-os sempre e anima-os
do terço e «Batalha das Flores»
com o seu Espírito de fortaleza.
participação numa Caminhada SoliContactos e Informações:
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: padimdagraca@arquidiocese-braga.pt
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