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TRIGÉSIMO SEGUNDO

1Reis 17, 10-16
Salmo 145 (146)

Hebreus 9, 24-28
Marcos 12, 38-44

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há amor 
nascem gestos:

uma Igreja 
Samaritana.

Um ensinamento sobre a sinceridade 
de coração: Deus não olha às 
aparências, conhece o íntimo dos 
nossos pensamentos. Está em causa 
a generosidade, a caridade. Os 
gestos comprovam a autenticidade 
do amor. A viúva de Sarepta partilha 
o pouco que tem para alimentar o 
profeta Elias: «um punhado de farinha 
na panela e um pouco de azeite na 
almotolia». A viúva, no templo, não 
hesita em dar «tudo o que tinha, tudo 
o que possuía para viver». Deus, que 
«ampara o órfão e a viúva», aprecia 
a beleza do gesto, a gratuidade da 
oferenda. De qualquer modo, só Jesus 
Cristo pode «dar a salvação àqueles 
que o esperam». A salvação jamais 
pode ser comprada, nem pelos nossos 
méritos: é uma dádiva que nos chega 
graças à oferta vital do Filho de Deus.

O ano pastoral pede-nos gestos 
concretos, semelhantes aos do 
samaritano. Trata-se de dar tudo 
o que temos em favor dos irmãos 
mais necessitados. A atitude de cada 
um, das comunidades e dos seus 
grupos, será a revelação da nossa 
capacidade de olhar, nos deixarmos 
perturbar e compadecer, expressa 
em  gestos adequados e necessários 
para trazer consolação e alegria, a fim 
de que outros, connosco, tenham o 
necessário para viver. «Empenhemo-
nos na espiritualidade da comunhão. 
A mútua e a contínua caridade como 
programa. Jesus no meio como o 
verdadeiro interlocutor» (D. Jorge 
Ortiga). Onde há amor nascem gestos: 
uma Igreja Samaritana não é o que 
fazemos; é o que somos!

“Tudo o que possuía “Tudo o que possuía 
para viver”para viver”

‘Onde há amor nascem gestos’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Igreja 
Samaritana
«Cada dia é-nos oferecida uma 
nova oportunidade, uma etapa 
nova. […] Hoje temos à nossa frente 
a grande ocasião de expressar 
o nosso ser irmãos, de ser outros 
bons samaritanos […]. Cuidemos da 
fragilidade de cada homem, cada 
mulher, cada criança e cada idoso, 
com a mesma atitude solidária 
e solícita, a mesma atitude de 
proximidade do bom samaritano» 
(Carta Encíclica sobre a fraternidade
e a amizade social, 78-79).
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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/

TERÇA, 9 / NovEmbRo > 19h / CAp. SRA do Ó

Quarta, 10 / Novembro > 19h / P. da Graça
Adelino Pinto Correia, pais e sogros m.c. 

esposa; Maria Cândida da Silva Ribeiro 
e família m.c. marido e filhos; Luís 
Ferreira da Mota e filha Fátima m.c. 
esposa; José Ferreira da Silva m.c irmã

QuiNTA, 11 / NovEmbRo >  19h30 / moSTEiRo

- São Martinho -
Sexta, 12 / Novembro > 19h / P. da Graça
7º dia por Albertina Gomes da Silva; 

Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
m.c. esposa e filhos; José Joaquim Go-
mes Soares m.c. família; Maria Gon-
çalves Dias e marido m.c. filha Teresa; 
Joaquim Novais da Silva m.c filha

SÁbado, 13/Novembro> 18h/CaP. Sra da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria 

de Ns Senhora da Graça; Acção 
de Graças a Ns Sra da Graça m.c. 
António Roriz; António da Silva Faria 
m.c. esposa e filhos; Manuel Soares 
Coelho m.c. esposa e filhos

 

SÁbAdo, 13 / NovEmbRo > 19h / CAp. SRA do Ó

XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
domiNGo, 14 / NovEmbRo > 8h / moSTEiRo
Eucaristia  de abertura do Sagrado Lausperene

domINGo, 14 /Novembro > 9h/P. da Graça
José Joaquim Gomes Soares m.c. 

primos; Elisa Fernandes da Silva m.c. 
família Silva; Domingos José Santos 
Alves m.c. netos; Domingos da Silva 
Ribeiro e esposa m.c. filhos; Maria 
Amélia Fernandes m.c. filha; Pais e 
sogra de José Correia; Irmãos falecidos 
de Manuel Gomes Soares Coelho e 
Conceição; Francisco da Silva m.c. 
irmãos

domiNGo, 14 / NovEmbRo > 18h / moSTEiRo
Eucaristia de encerramento do Sagrado 

Lausperene

CaLeNdÁrIo LItÚrGICo
9 | Dedicação da Basílica de Latrão
10 | S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja 
11 | S. Martinho de Tours, bispo
12 | S. Josafat, bispo e mártir

2ª SESSÃO DA ESCOLA DE FAMÍLIAS 
Dia 27 de novembro, na modalidade 

presencial e online pelas plataformas 
digitais da Arquidiocese, realiza-se 
mais um encontro sob o tema: “Auto-
ridade e liberdade: como equilibrar?”. 

Mais informações e inscrição poderá ser 
obtido em https://www.diocese-braga.
pt/pastoralfamilia/noticia/30009/ 

CONFRARIA Sra da Graça: aSSembLeIa GeraL
Nos termos da alínea 2), § 2.º do arti-

go 17.º do estatuto, são por este meio 
convocados os Irmãos da Confraria, 
para reunirem em assembleia-geral 
ordinária, no dia 07-11-2021 (do-
mingo), pelas 11h, no auditório da 
junta de freguesia (escola velha), com 
a seguinte ordem de trabalhos:

1º apresentação, discussão, apreciação 
e votação do plano de atividades e 
orçamento para 2022, nos termos do 
artº 53º dos estatutos.

2º Outros assuntos de interesse.
3º Palavra aos irmãos.
Se à hora indicada não se achar presente o 

número suficiente de irmãos, a Assembleia 
funcionará meia hora depois, com qual-
quer número de presenças, conforme o dis-
posto no § 1º. do artigo 14º. do estatuto.

AVISO - PASSEIO
A Junta da Freguesia pede para avisar 

que será realizado um Passeio a 
Ponte de Lima no próximo dia 15 de 
novembro de 2021. As inscrições e 
respetivo levantamento dos bilhetes 
para o Passeio vão decorrer na próxima 
terça-feira, dia 9 de novembro, das 
09:30h às 11h e no horário de 
expediente da junta, quarta-feira das 
20:30h às 21:30h.

SAGRADO LAUSPERENE EM TIBÃES
Dia 14

  8h00:  Eucaristia de abertura
9h-18h:  Tempo de Adoração
 18h00:  Vésperas (oração da tarde) e 

Eucaristia de encerramento

PENSAMENTO DA SEMANA
“O Sínodo é um caminho de discer-

nimento espiritual, de discernimento 
eclesial, que se faz na adoração, na 
oração, em contacto com a Palavra de 
Deus”.       [Papa Francisco] 

LeItoreS
dIa 13 / Novembro [CApElA]

Leitores - a definir
dIa 14 / Novembro [iGREjA]

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

CATEQUESE - horÁrIoS e dIaS

Ano Catequistas Dia/
Local Hora

1º
(2015)  Carla 4ª feira

(salas) 17h45

2º 
(2014) Patrícia 4ª feira

(salas) 18h

3º 
(2013) Patrícia 4ª feira

(salas) 18h

4º
(2012) Stacy sábado

(adega) 12h

5º 
(2011) Aurora 4ª feira

(salas) 19h

6º 
(2010) Alexandra sábado

(adega) 14h

7º 
(2009) Lúcia / Graça sábado

(adega) 9h30

8º
(2008) 

grupo A: Adriana  
grupo B: Filipa

sábado
(sala CNE)

14h
11h15

9º
(2007) Tiago 4ª feira

(salas) 18h30

10º 
(2006) Ricardo sábado

(sala CNE) 10h

11º 
(2005) Cilinha sábado

(adega) 16h

Nota: Estes horários poderão sofrer alterações

ENCONTRO PARA NAMORADOS [21 dE Nov.]
A iniciativa Relógio da Família e o 

Centro Académico de Braga (CAB) 
irão dinamizar três encontros para 
casais de namorados nos dias 21 de 
Novembro de 2021, 13 Março 2022 e 8 
Maio de 2022. Os encontros decorrem 
no CAB – Praça da Faculdade de 
Filosofia, Braga –, iniciam às 09h30 
e terminam às 18h00. A inscrição 
obrigatória tem um custo de 10€ por 
participante e inclui o almoço e o 
lanche. 

As inscrições são realizadas através do 
email cab.webmail@gmail.com.

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

