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TRIGÉSIMO PRIMEIRO

Deuteronómio 6, 2-6
Salmo 17 (18)

Hebreus 7, 23-28
Marcos 12, 28b-34

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há amor 
nascem gestos:

proteger.

«Amarás o Senhor teu Deus com todo 
o teu coração, com toda a tua alma 
e com todas as tuas forças». Moisés 
lembra ao povo que a afirmação da 
fé envolve a totalidade da pessoa. 
Jesus Cristo, o único «sumo sacerdote 
perfeito para sempre», confirma as 
palavras do profeta e acrescenta que 
o amor a Deus se cumpre no amor 
aos outros: «Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo». Para o cristão, este 
não é apenas um caminho possível; 
é o caminho único para a santidade. 
«Cuida de pôr em prática o que te vai 
tornar feliz»! Quem se esforça por viver 
assim pode proclamar: «Eu vos amo, 
Senhor, minha força, minha fortaleza, 
meu refúgio e meu libertador, meu 
Deus, auxílio em que ponho a minha 
confiança, meu protetor, minha 
defesa e meu salvador».

O amor, declinado na relação com 
Deus e na relação com o próximo, 
abrange a interação com o meio 
ambiente. Precisamos de converter 
o coração, o modo de pensar e os 
comportamentos, a maneira como 
tratamos os outros e o mundo. Amar é 
cuidar das feridas da Casa Comum; é 
ter um «olhar diferente» em relação à 
natureza; é viver uma espiritualidade 
ecológica; é assumir um estilo de vida 
sóbrio no uso dos recursos da terra; é 
assumir uma «cidadania ecológica» 
que se contrapõe ao modelo 
consumista e utilitarista baseado na 
cultura do descarte e do desperdício. 
A questão ecológica pertence ao 
núcleo do duplo mandamento da 
caridade. Onde há amor nascem 
gestos: proteger!

“Amarás”“Amarás”

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

Proteger
Nesta ‘série’, «Onde há amor nascem 
gestos», pensemos também em tudo 
o que nos está ‘próximo’, como o meio 
ambiente, a nossa Casa Comum. 
Sem esquecer que, diz o Papa, diante 
da crise ecológica em que estamos 
mergulhados, não podemos «sanar 
a nossa relação com a natureza e o 
meio ambiente, sem curar todas as 
relações humanas fundamentais. […] 
Não se pode propor uma relação com 
o ambiente, prescindindo da relação 
com as outras pessoas e com Deus» 
(Carta Encíclica sobre o cuidado da 
Casa Comum, 119).
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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/

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
SEGUNDA, 1 / NovEmbro > 9h / P. DA GrAçA

(no interior da igreja ou no adro / parque)
 Pelo Povo

SEGUNDA, 1/NovEmbro > 10h30/moStEiro

SEGUNDA, 1 / NovEmbro > 16h / P. DA GrAçA
(cElEbrAção DE viSitA Ao cEmitério)

Comemoração dos Fiéis deFuntos

tErçA, 2 / NovEmbro > 7h / moStEiro

TErçA, 2 / NovEmbro > 9h / P. DA GrAçA
(no interior da igreja ou no adro/parque)

 Por todos os fiéis defuntos

tErçA, 2 / NovEmbro > 18h / cAp. SrA Do Ó

TErçA, 2 / NovEmbro > 19h / P. DA GrAçA
Por todos os que falecerem por causa 

da pandemia...

QUArTA, 3 / NovEmbro > 19h / P. DA GrAçA
José Ferreira Lopes m.c. esposa e filha; 

Narciso Gonçalves Martins m.c. 
esposa; Laurentina Gomes Correia 
m.c afilhado Manuel Pinto; Maria 
Madalena da Silva Beato, marido 
e filho m.c. filhos e irmãos; Maria 
Cândida Moreira Gomes e marido 
m.c. família; Às Almas do Purgatório 
das esmolas do Senhor da Pedra

QUiNtA, 4 / NovEmbro >  19h / cAp. SrA Do Ó 

SExTA, 5 / NovEmbro > 19h / P. DA GrAçA
Elisa Fernandes da Silva m.c. Ana 

Maria; Maria Augusta Silva Beato e 
marido m.c. filhos; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. esposa e filhos;

SÁbADo, 6/NovEmbro> 18h/CAP. SrA DA GrAçA
 Pelas Almas do Purgatório.
 

SÁbADo, 6 / NovEmbro > 19h / cAp. SrA Do Ó

XXXII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DomINGo, 7 /NovEmbro > 9h/P. DA GrAçA
Irmãos vivos e falecidos da Associação 

de Nossa Srª da Cabeça; Francisco da 
Silva m.c. irmã Conceição e afilhado 
Filipe; António Valente Peixoto m.c. 
esposa; João Fernandes, esposa. filha 

ORAÇÃO NO CEMITÉRIO
Dia 1 de novembro, segunda-feira, às 

16h, faremos a habitual romagem ao 
Cemitério. Far-se-á uma celebração 
breve da Palavra, onde se evocarão os 
irmãos falecidos, “segundo a esperança a 
que fomos chamados”. Será uma oração 
de louvor e de sufrágio pelos irmãos 
defuntos. Participem nas missas da 
paróquia e marquem presença no 
Cemitério, na Oração que a Igreja faz 
pelos seus fiéis defuntos.

 Obrigatório uso de máscara.

PEDITÓRIO CONTRA O CANCRO
Decorrerá de 30 de Outubro a 2 de 

Novembro. A nossa paróquia não pode 
ficar indiferente a esta causa. Assim, 
serão várias as pessoas, devidamente 
identificadas, que estarão a realizar o 
peditório, antes e após as eucaristias 
semanais e dominicais, assim como, no 
cemitério. O Lions Clube de Braga, como 
organizador e dinamizador do peditório, 
apela à contribuição de todos, porque na 
luta contra o cancro, todos contam.

SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS
A Semana dos Seminários que se realiza 

em Portugal de 31 de outubro a 07 de 
novembro de 2021, tem como tema: 
“Para estarem com Ele e para os enviar 
a proclamar” (Mc 3, 14).

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: Eleições para Triénio (2020/2023) 
– Marcação de data;

3º Outros assuntos de interesse.
4º 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.

e genros m.c. família; Custódia Alves 
Dias m.c. família; Joaquina Cunha da 
Mota Fernandes e marido m.c. filhos;

 aria Madalena da Silva Beato m.c. 
filhos; Manuel Gomes Barreto e 
esposa m.c. filhos

DomiNGo, 7 / NovEmbro > 10h30 / moStEiro

CAlENDÁrIo lITÚrGICo
1 | Todos os Santos [SOLENIDADE]
2 | Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
3 | S. Martinho de Porres, religioso
4 | S. Carlos Borromeu, bispo
6 | S. Nuno de Santa Maria, religioso

lEITorES
DIA 6 / NovEmbro [cApElA]

Leitores - a definir
DIA 7 / NovEmbro [iGrEjA]

Introdução - José Manuel
1ª Leitura - Constantino
2ª Leitura - Glorinha
Or. Universal - Daniela

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
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