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Génesis 18, 20-32
Salmo 137 (138)

Colossenses 2, 12-14
Lucas 11, 1-13

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ser ‘poetas da 
oração’: rezar 
com palavras 

próprias

O diálogo quotidiano com Deus, a 
vida alicerçada na amizade com 
Jesus Cristo: eis o essencial para 
fortalecer o caminho do discipulado. A 
fé cristã amadurece através de uma 
relação de confiança. Apoia-se na 
convicção de que, com Jesus Cristo, 
«fostes ressuscitados pela fé que 
tivestes no poder de Deus». Abraão, 
o pai dos crentes, oferece-nos um 
exemplo de confiança perseverante. 
Insiste com Deus, uma e outra vez, 
certo de que vai ser atendido: «Se o 
meu Senhor não levar a mal, falarei 
ainda esta vez». O salmista confirma 
a mesma segurança: «Quando Vos 
invoco, sempre me atendeis, Senhor». 
Semelhante é também o ensinamento 
do Mestre aos discípulos: «Quem pede 
recebe; quem procura encontra; e a 
quem bate à porta abrir-se-á».

A oração frequente e sincera é uma 
‘vitamina’ poderosa, tem um impacto 
profundo em nós e ao nosso redor. 
Neste Segundo Dia Mundial dos Avós e 
dos Idosos, saboreemos este convite: 
«‘Tornemo-nos, também nós, um 
pouco poetas da oração: adquiramos 
o gosto de procurar palavras que nos 
são próprias, voltando a apoderar-nos 
daquelas que a Palavra de Deus nos 
ensina’. A nossa imploração confiante 
pode fazer muito: é capaz de 
acompanhar o grito de dor de quem 
sofre e pode contribuir para mudar os 
corações. Podemos ser ‘o “grupo coral” 
permanente dum grande santuário 
espiritual, onde a oração de súplica 
e o canto de louvor sustentam a 
comunidade que trabalha e luta no 
campo da vida’».

“Quem pede “Quem pede 
recebe”recebe”

‘Pessoas vitamina’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

A oração parte do pressuposto de que 
Deus não está longe nem ausente; 
antes, conhece e acompanha cada 
um dos nossos passos. Deus continua 
junto de nós. Aproximemo-nos e 
tratemos da amizade com ele, como 
escreveu Santa Teresa de Jesus. O 
Papa Francisco, entre 2020 e 2021, fez 
38 catequeses sobre a oração. Vale 
a pena ler e saborear! Explica o Papa 
que fala muito da oração, «porque, 
se não rezarmos, não teremos forças 
para ir em frente na vida. A oração é 
como o oxigénio da vida. A oração é 
atrair sobre nós a presença do Espírito 
Santo que nos leva sempre em frente». 
A oração é a nossa vitamina!
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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, 26 / Julho > 19h / MosTeiro

Quarta, 27 / Julho > 19h / P. da Graça
Pais e Sogros de Maria de Lurdes Sousa 

Monteiro; Francisco Esteves e irmãos, 
m.c. afilhado

QuinTa, 28 / Julho > 19h / Cap. sra do Ó

Sexta, 29 / Julho > 19h / P. da Graça
Edmundo Rodrigues Peixoto m.c. 

esposa; Maria Soares da Silva m.c. 
sobrinha; Reinaldo Moreira, esposa 
e filhos m.c. filho José; Francisca 
Varanda da Silva m.c. filha Rosalina

sÁBado, 30 / Julho > 19h / Cap. sra do Ó

SÁBado, 30 /Julho > 20h /IG. P. da Graça
José Gomes Correia m.c. irmão 

Francisco; José Gomes Monte e filha 
m.c. esposa; Abílio e Clotilde m.c. 
filha Deolinda; José Gomes Correia 
m.c. neto Diogo

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 31 / Julho > 9h / P. da Graça
Domingos Alves Dias m.c. esposa; José 

Gomes Correia m.c. esposa e filhos; 
Em honra do Santíssimo Sacramento, 
m.c. devoto

doMinGo, 31 / Julho > 10h30 / MosTeiro

leItoreS
dIa 30 / Julho [iGreJa]

Introdução - Rosa
1ª Leitura - Sameiro Coelho
2ª Leitura - Alberto
Or. Universal - Glorinha

dIa 31 / Julho [iGreJa]
Introdução - Filipa
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura -  Manuel
Or. Universal - Eduarda

CaleNdÁrIo lItÚrGICo
25 | S. Tiago, Apóstolo [FESTA]
26 | S. Joaquim e S. Ana, pais da Virgem 

Santa Maria
29 | SS. Marta, Maria e Lázaro
30 | S. Pedro Crisólogo, bispo e doutor 

da Igreja
31 | XVIII Domingo do Tempo Comum

queridos idosos, estamos chamados a 
ser artífices da revolução da ternura! 
Façamo-lo aprendendo a usar cada 
vez mais e melhor o instrumento mais 
precioso e apropriado que temos para a 
nossa idade: a oração. (...) Deste modo 
o Dia Mundial dos Avós e Idosos é 
uma oportunidade para dizer mais 
uma vez, com alegria, que a Igreja quer 
fazer festa juntamente com aqueles 
que o Senhor – como diz a Bíblia – 
«saciou com longos dias» (Sal 91, 16). 
Celebremo-la juntos! Convido-vos a 
anunciar este Dia nas vossas paróquias 
e comunidades, a visitar os idosos 
mais abandonados, em casa ou nas 
residências onde estão hospedados. 
Procuremos que ninguém viva este 
dia na solidão. Ter alguém para cuidar 
pode mudar a orientação dos dias de 
quem já não espera nada de bom do 
futuro; e dum primeiro encontro pode 
nascer uma nova amizade. A visita aos 
idosos abandonados é uma obra de 
misericórdia do nosso tempo!

Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da 
Ternura, que faça de todos nós dignos 
artífices da revolução da ternura para, 
juntos, libertarmos o mundo da som-
bra da solidão e do demónio da guerra.

A todos vós e aos vossos entes queridos, 
chegue a minha Bênção, com a certeza 
da minha afetuosa proximidade. E, por 
favor, não vos esqueçais de rezar por 
mim!”  Papa Francisco

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
   2.º DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS ANCIÃOS
Senhor,Tu és o Pai e o Amigo
 que nos dás o pão, o peixe e o ovo,
 e, acima de todas estas coisas boas, 
 o dom por excelência do Espírito Santo,
 que nos ensina a rezar, a viver, a amar.
Faz-nos, Senhor, saber e saborear
 que a felicidade que nos prometes
 é um pão que se come juntos. 
Neste 2.º Dia Mundial dos avós e anciãos,
 nós os acolhemos e agradecemos.
Sobre esta mesa colocamos hoje, 
 os frutos da sua imensa sabedoria, 
 da sua paz, da sua ternura,
 da sua amável companhia
 e da sua oração constante por nós,
 assim na Terra como no Céu. 
Ámen. 

AGRADECIMENTO [CONFRARIA SRA DA GRAÇA]
A Confraria de Nossa Senhora da Graça 

terminou o 1º peditório porta-a-porta, 
realizado pelas casas da freguesia, com 
o sentido de angariar fundos para as 
obras que decorrem na capela. 

O valor angariado foi de: 9 010,00€ (nove 
mil e dez euros). A Confraria muito 
agradece o acolhimento e a generosidade 
de todos quantos colaboraram.

Ainda há muito caminho a percorrer 
para atingir o valor necessário, mas 
a Confraria espera poder contar com 
o apoio de Todos para as próximas 
iniciativas de angariação de fundos (a 
próxima será a passagem de rifas no Dia 
da Freguesia). Mais uma vez, o nosso 
Muito Obrigado!

FESTA DE Sto ADRIÃO E Sra DA CABEÇA 
A Comissão de Festas em honra 

de Santo Adrião e Nossa Senhora 
da Cabeça gostaria de avisar a 
comunidade padinenese, que no neste 
fim-de-semana (23 e 24 de julho) irá 
proceder à venda de rifas pela freguesia. 
Além disto, quem estiver interessado 
em participar na procissão como 
figurante ou ficar responsável por 
um andor, basta entrar em contacto 
com: Félix Gomes: 961755668; 
Eduardo Moreira: 919806314; Tiago 
Pereira: 963168633; Hélder Esteves: 
912939466

II DIA MUNDIAL DOS IDOSOS [24 DE JULHO]
Neste Domingo, 24 de julho, celebra-se 

em toda a Igreja universal o segundo 
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.  
O tema escolhido pelo Santo Padre 
para a ocasião é: “Dão fruto mesmo 
na velhice” (Sl 92, 15), e pretende 
destacar o quanto os avós e idosos 
são um valor e um dom, tanto para a 
sociedade quanto para a comunidade 
eclesial. Na Arquidiocese de Braga, 
este dia será celebrado em todos os 
Santuários. Convidam-se todos os 
avós e idosos a participar, junto com 
as suas famílias, filhos e netos, a quem 
constantemente oferecem afetos, por 
quem rezam e a quem dão conselhos 
cheios de sabedoria.

exCerto da MeNSaGeM do PaPa FraNCISCo...
Neste nosso mundo, queridas avós 

e queridos avôs, queridas idosas e 
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