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PENTECOSTES

Atos 2, 1-11
Salmo 103 (104)

1Coríntios 12, 3b-7. 12-13
João 20, 19-23

PERGUNTA 
DA SEMANA

Continuas a 
sentir esta força 

renovadora, 
agora que 

termina 
a Páscoa?

Chegamos ao entardecer do primeiro 
dia, o primeiro e último dia de Páscoa. 
Cinquenta dias: eis a plenitude! 
«Bendiz, ó minha alma, o Senhor. [...] A 
terra está cheia das vossas criaturas. 
[...] Se mandais o vosso espírito, 
retomam a vida e renovais a face 
da terra». O Ressuscitado cumpre a 
promessa: «Recebei o Espírito Santo». 
Ninguém lhe pode ficar indiferente! 
O Espírito Santo manifesta-se na 
suavidade de um ‘sopro’ como numa 
«forte rajada de vento». Invoquemo-lo: 
«Vinde, ó santo Espírito, vinde, Amor 
ardente, acendei na terra vossa luz 
fulgente». Ele vence os medos e dá 
serenidade. Na diversidade, promove 
a unidade, «para constituirmos um 
só Corpo», a Igreja. A todos põe em 
marcha de renovação e nos dá a 
mansidão e a alegria.

Jesus Cristo volta a soprar sobre os 
discípulos, como Deus tinha insuflado 
o alento de vida na simbologia 
do (primeiro) ato criador. É a nova 
criação: «Recebei o Espírito Santo». Os 
primeiros discípulos, cheios do Espírito, 
venceram o medo, partiram corajosos 
a proclamar a alegria do Evangelho. 
Hoje, «significa encontrar a coragem 
de abraçar todas as contrariedades 
da hora atual, abandonando por 
um momento a nossa ânsia de 
omnipotência e possessão, para 
dar espaço à criatividade que só o 
Espírito é capaz de suscitar. Significa 
encontrar a coragem de abrir 
espaços onde todos possam sentir-se 
chamados e permitir novas formas 
de hospitalidade, de fraternidade e de 
solidariedade» (Papa Francisco).

“Recebei 
o Espírito Santo”

‘Sem medo!’
em laboratoriodafe.pt

A janela 
da criatividade
A ressurreição de Jesus Cristo 
inaugura um novo dinamismo: 
passamos a viver o tempo do Espírito 
Santo, que nos acompanha até ao 
final dos tempos. O Espírito Santo, à luz 
da vida de Jesus Cristo, ajuda-nos a 
ser criativos diante de todos os nossos 
acontecimentos, tanto os positivos, 
como os negativos, as alegrias e as 
esperanças, também as tristezas e 
angústias. A criatividade faz de nós 
homens e mulheres ressuscitados!
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

Quarta, 3 / Junho > 19h / P. da Graça

Quinta, 4 / Junho >  19h / Cap.Sra do Ó 

SANTÍSSIMA TRINDADE 
doMInGo, 7 / Junho > 9h30 / P.da Graça
 (no adro e parque de estacionamento)

doMinGo, 7 / Junho > 19h / MoSteiro
 (no claustro do cemitério ou no claustro do re-

feitório/plataforma junto à Hospedaria)

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

site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

com a distância de segurança entre os co-
mungantes. Ainda vamos analisar a melhor 
forma de o fazer nas nossas igrejas/capelas, 
que são de “difícil organização” de circuitos 
que permitam realizar este momento com 
dignidade e segurança de todos. 

Vamos caminhando e ajustando estas 
orientações, conforme as circunstâncias.

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES
1. Convidam-se os fiéis pertencentes a 

grupos de risco a não frequentar a Euca-
ristia dominical, bem como apelamos aos 
fiéis que estão ou se sentem doentes que 
não vão à Eucaristia.

2. É obrigatório o uso de máscara (que deve 
ser colocada antes de entrar na Igreja), a 
qual só deverá ser retirada no momento da 
receção da Comunhão eucarística.

3. Os fiéis devem higienizar as mãos à 
entrada da igreja, com um produto de-
sinfetante, e, se possível, cada um deve-se 
fazer acompanhar do seu.

4. O acesso dos fiéis às Eucaristias e a 
outros atos de culto, dentro de espaços 
fechados, será limitado no número de 
participantes, de acordo com a dimensão 
da igreja/capela e as regras aplicáveis pe-
las autoridades competentes, e apenas se 
poderão sentar nos lugares permitidos e 
devidamente sinalizados. Já sabemos que 
a capacidade de lotação diminuiu subs-
tancialmente e poderá não haver lugar 
para todos. Imagine-se num cenário sem 
pandemia, em que a igreja que frequen-
ta está completamente cheia. O que faz 
nessas situações? Não entra, claro! O que 
vai acontecer agora é que as igrejas e ca-
pelas vão encher rapidamente, ... ou não. 
É uma incógnita! Mas, o que cada um 
pode ou não fazer, não é. Por isso, a pru-
dência e a caridade cristãs, a par da más-
cara de protecção, são de uso obrigatório.

5. Os fiéis, ao entrar no espaço da cele-
bração, devem: evitar tocar com as mãos 
nas portas e outros objetos; ocupar ape-
nas o seu lugar previsto/indicado; man-
ter as distâncias estabelecidas (distância 
mínima de segurança de 2m entre cada 
pessoa, exceto se vivem na mesma casa); 
e respeitar as orientações da equipa de 
acolhimento, seguindo as indicações des-
sas pessoas a quem a comunidade cristã 
confiará esta tarefa. 

6. As regras relativas à higiene e ao distan-
ciamento entre participantes aplicam-se, 
de igual modo, às demais ações litúrgicas 
e aos outros atos de piedade.

7. Os fiéis que sintam algum mal-estar du-
rante alguma celebração devem sair ime-
diatamente, seguindo as recomendações 
e indicações da DGS.

por forma a reiniciarmos dentro da Igreja. 
Para as Eucaristias ao ar livre, apelamos 

aos fiéis que tragam o seu banquinho para 
se sentarem, obdecendo sempre às regras 
de distanciamento.

Caso o tempo não permite celebrar ao ar 
livre, por chuva permanente e/ou vento 
tempestuoso, então celebrarei dentro da 
Igreja, mas condicionada ao número de 
fiéis permitido, segundo as normas. Nes-
sas situações mais excepcionais, as pessoas 
procurem informar-se melhor antes de sair 
de casa. Ou então, chegando ao espaço da 
celebração e estando, por ventura a lotação 
cheia, seja compreensivo e respeitador.

Também relançamos à semana uma Euca-
ristia em cada comunidade. Assim: 

4ª feira – Igreja Paroquial de Padim da 
Graça (no interior).

5ª feira – Capela de Ns Sra do Ó de Mire 
de Tibães (no interior).

Como sabemos nestas situações, espaços 
fechados, haverá lugares limitados de-
vido às dimensões que possuem estes 
espaços. Por essa razão, começaremos a 
celebrar aí durante a semana, pois há me-
nor frequência de fiéis e, assim, vamo-nos 
adapatando aos poucos e poucos a esta 
nova realidade que nos limita.

Quanto às Intenções de Missa, para já ape-
nas serão marcadas para as Eucaristias da 
semana. Poderão fazê-lo, ligando unica-
mente para o Pároco, através do número 
(964434453), dando o nome da intenção 
desejada e o número previsível de partici-
pantes. Deste modo, limita-se o número 
de intenções pela referência ao número de 
pessoas que vão participar. Contudo, não 
será uma celebração privada para deter-
minada família. Tentaremos deixar espa-
ço para quem livremente também queira 
participar nessa Eucaristia. Para já as in-
tenções não são marcadas no boletim, para 
não haver um imprevisível ajuntamento 
de pessoas. Haverá um recipiente próprio 
para colocar a oferta da intenção (10€) 
e agradecemos que tragam o valor certo 
para evitarmos trocas de dinheiro. 

As intenções pedidas no início do ano, 
para já continuam suspensas. 

Quanto ao momento do Peditório na Eu-
caristia, não se fará como habitualmente. 
Haverá uma cesta às portas das Igrejas ou 
nos pontos de saída para quem livremen-
te quiser deixar ficar a sua oferta. Pedimos 
que tragam a vossa oferta com o valor certo 
que pretendem deixar no prato, por forma 
a que não haja um destrocar de dinheiro. 

Para já continua suspenso a Saudação da Paz.
A Comunhão deverá ser recebida através 

das próprias mãos, com higienização das 
mãos antes e depois de comungar, e sempre 

ORIENTAÇÕES [padiM da Graça e Mire de tibãeS]
Na sequência das orientações emitidas 

pela Conferência Episcopal Portuguesa, 
pela Arquidiocese de Braga e seguindo 
as recomendações gerais imanadas pela 
DGS, vamos retomando algumas cele-
brações comunitárias. No entanto, esta 
retoma implicará alterações que todos 
já conhecemos e que somos chamados a 
implementar e respeitar, em consonância 
com as orientações supramencionadas. 

Neste sentido, vamos fazer um desconfina-
mento gradual, com passos pequenos e pro-
gressivos, ao longo dos próximos tempos.

Começamos neste Domingo, último dia de 
maio (culminar do mês dedicado espe-
cialmente a Maria), e em que celebramos 
também o Dia de Pentecostes (culminar 
do Tempo Pascal). Quisemos com esta 
Eucaristia comunitária invocar os dons e 
ação do Divino Espírito Santo, para que 
a vida de cada um de nós, das nossas fa-
mílias e comunidades, encontre caminhos 
novos e frutuosos, ao ponto de “transbor-
darmos de Esperança”, no mundo em que 
vivemos este “novo normal” que nos espera 
e impele a “Levantar e Semear Esperança”.

Deste modo, depois desta primeira experiên-
cia de reencontro comunitário, no próximo 
domingo manteremos a mesma estratégia.

09h30 – na Igreja Paroquial de Padim da 
Graça (no adro e parque de estacionamento). 
Será ao ar livre, se o tempo assim permitir, 
e não terá restrição do número de pessoas, 
pois é possível distribuirem-se por diver-
sos espaços adjacentes. O estacionamento 
será no parque a cima do cemitério. 

19h00 – na Igreja Paroquial no Mosteiro 
de Mire de Tibães (no claustro do cemitério 
ou no claustro do refeitório/plataforma jun-
to à Hospedaria), conforme a afluência de 
pessoas). Para já definimos este horário da 
tarde pois é aquele que pensamos ser o me-
lhor para proteger-nos e proteger os ou-
tros, dado que é um espaço turístico, e por 
isso mais propício à propagação de contá-
gio. Contudo, estamos a estudar e definir 
estratégias com a a Gestão do Mosteiro, 


