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VIGÉSIMO QUARTO

Ben-Sirá 27, 33 – 28, 9
Salmo 102 (103)

Romanos 14, 7-8
Mateus 18, 21-35

PERGUNTA 
DA SEMANA

Qual é a tua 
maior dificuldade 

em perdoar?

A comunidade cristã toma como 
fonte inspiradora o comportamento 
divino: «Não está sempre a repreender, 
nem guarda ressentimento. Não nos 
tratou segundo os nossos pecados, 
nem nos castigou segundo as nossas 
culpas». Nós, cristãos, sabemos que 
em todos os momentos «pertencemos 
ao Senhor». Temos de assumir este 
salto de qualidade que supera a 
rigidez da justiça humana e a dureza 
inflexível da vingança. Para nós, «o 
rancor e a ira são coisas detestáveis». 
Esquecemos a vingança e 
mergulhamos no perdão. Renovamos 
o amor a Deus que comporta a 
caridade. A medida é infinita: «Não te 
digo até sete vezes, mas até setenta 
vezes sete». Sempre que há faltas e 
ofensas, há nova possibilidade de 
perdão e de conversão.

 
Não há limite para o perdão?! Jesus 
Cristo diz-nos que não faz sentido 
fazer contas. A comunidade cristã 
caracteriza-se pelo perdão mútuo e 
incondicional. Perdoar sempre sem 
se cansar. Perdoar sempre a todas as 
pessoas e em todas as circunstâncias. 
Não é fácil! Vale a pena rezar com 
atenção: «Pai nosso... perdoa-nos 
as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido». Perdoar é uma alternativa 
saudável, é um salto de qualidade 
na vida pessoal e comunitária. Só 
o perdão alarga os horizontes da 
comunidade, torna a vida mais 
harmoniosa e feliz. Guarda no coração 
esta máxima: «Queres ser feliz um 
momento? Vinga-te! Queres ser feliz 
sempre? Perdoa!» (Henri Lacordaire).

“Pertencemos “Pertencemos 
ao Senhor”ao Senhor”

‘A união faz a diferença’, 
nova série em laboratoriodafe.pt

Perdoar 70x7
Ao contrário dos que pensam que 
perdoar é uma fraqueza, o evangelho 
ensina-nos que é uma demonstração 
de poder e de liberdade. Não se trata 
de ser bonzinho (uma maneira de 
dizer que vale tudo). A generosidade 
do perdão não anula as injustiças nem 
as ofensas à dignidade. Mas coloca 
um travão no ódio e na vingança. A 
prática do perdão aproxima-nos de 
Deus, a quem pertencemos. Só uma 
comunidade apoiada na dinâmica do 
perdão consegue estabelecer laços 
de acolhimento e de concórdia.
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Celebrar Recordar Viver
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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/

Segunda a Sábado 
 Não haverá eucaristias

DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 20/SeteMbrO > 9h30/P.Da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Joaquim Dias Correia e cunhados m.c. 

família; Domingos José dos Santos 
Alves m.c. esposa; António Dias 
Correia, pais e sogros m.c. esposa; 
Teresa Gomes Oliveira e marido m.c. 
filhos; Maria Amélia Dias Coelho 
Araújo m.c. família; Adelino Pinto 
Correia e família m.c. Felicidade Pinto; 
Manuel Correia Dias e esposa m.c. 
família; Ana Rodrigues Lerça e marido 
m.c. filha Rosa; Luís Dias da Mota m.c. 
esposa e filhos; Olívia Gomes e marido 
e genro m.c. filha Rosa; Marcelino Dias 
Coelho m.c. esposa e filhos; Carlos 
Alberto Calheiros Pereira Oliveira m.c. 
esposa; Irmãos e irmãs falecidos de 
Conceição Gonçalves Dias; António 
Fernandes Reis Costa m.c. esposa; 
Rosa Rodrigues Matos m.c filha Ana; 
Filipe Ferreira Coelho m.c. esposa

doMIngo, 20 / SeteMbro > 19h / MoSteIro
 (dentro do mosteiro, no claustro do cemitério)

LeItOreS
DIa 20 / SeteMbrO [Igreja]

Leitores - Jovens
DIa 27 / SeteMbrO [Igreja]

Introdução - Rosa
1ª Leitura - Sónia
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - Glorinha

PARA REFLETIR....
“A nossa fé exige que saibamos dialo-

gar com todos, cansando os ouvidos 
e a voz com assertividade e respeito, 
testemunhando a arte cristã de amar; 
celebrando o Evangelho da Vida.”

(D. Jorge Ortiga e D. Nuno Almeida)

ATENDIMENTO ESPIRITUAL a PeSSOaS  
    POrtaDOraS De DefIcIêNcIa e cuIDaDOreS

O Pe. Tiago Varanda está disponível 
para o atendimento espiritual de pes-
soas portadoras de deficiência e cui-
dadores, na Igreja dos Congregados, 
às quintas-feiras, das 11h às 12h, e 
aos sábados, das 15h às 16h.

AVISO - PROJETO REDE MAY
A partir do dia 14 até 22 de Setembro, 

entre as 9h-17h30, estará uma equi-
pa na junta de freguesia que pertence 
ao projeto REDMAY e é patrocina-
da pela Câmara Municipal de Braga 
com o intuito de dar apoio a pessoas 
com mais de 55 anos. Terá vários ser-
viços de proximidade promovendo a 
qualidade de vida e o combate ao iso-
lamento social.

Oferece ações gratuitas de Serviços So-
ciais (apoio social, mediação com ser-
viços/respostas sociais), Enfermagem 
(rastreio cardiovascular e aconselha-
mento), Neuropsicologia (avaliação e 
estimulação cognitiva). Incluem- se, 
também, outras atividades como ações 
de sensibilização e informação, acesso 
às novas tecnologias de forma mais 
interativa e divulgação de serviços e 
medidas promovidas pelo Município 
de Braga. Em todas as atividades será 
garantida a segurança de todos face ao 
Covid19 segundo as normas da DGS. 

Para mais informações contactem a 
Junta de Freguesia.

PESAMENTO DA SEMANA...
O Vaticano alertou, numa mensagem 

dirigida a alunos e professores de 
todo o mundo, para o aumento das 
desigualdades no ensino, durante o 
período de confinamento provocado 
pela pandemia de Covid-19.

“O processo de crescimento psicopeda-
gógico não se pode realizar sem o en-
contro com os outros e a presença do 
outro faz nascer as condições necessá-
rias para que a criatividade e a inclu-
são floresçam”, indica o documento. 
(...) A educação é uma oportunidade 
extraordinária para relançar a vida 
social e cultural de todas as socieda-
des, e é o melhor investimento para 
construir o futuro, formando as novas 
gerações”, sublinha a mensagem. 

O Vaticano convida todos a “unir es-
forços numa ampla aliança educacio-
nal para formar pessoas amadureci-
das”, visando “uma humanidade mais 
fraterna”. A Santa Sé alerta ainda 
para a “situação dramática das escolas 
e universidades católicas” que, sem o 
apoio económico do Estado, “correm 
o risco de fechar ou de redimensiona-
mento radical”.

SANTO ADRIÃO - PADROEIRO
“Terá nascido em 276 (?) em Nicomédia, 

região de Vifania, na Ásia Menor, hoje 
território da Turquia e cidade de Izmit. 
Esta cidade era a grande capital do 
Império de Diocleciano. Adrião era um 
dos principais fidalgos de Nicomédia 
e, como tal, estimado pelo soberano 
que o distingue dos outros vassalos 
sendo muito respeitado na corte de 
Maximiano Galério. Aos vinte e oito 
anos Adriano chefiava a terrível guarda 
hercúlea a quem o imperador atribuía 
a tarefa de aniquilar quem se atrevesse 
a questionar os deuses romanos e as 
ordens do império. Nas suas funções 
Adriano depara-se com um grupo de 23 
cristãos. As ordens são claras: obriga-los 
a qualquer preço a oferecer sacrifícios 
aos deuses pagãos. Mas o grupo recusa 
o que leva Adriano a interrogá-los 
para saber os que os move, e eis que 
é confrontado com a resposta: “nem 
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem 
jamais penetrou em coração humano o 
que Deus tem preparado para aqueles 
que o amam” (1 Cor 2,9).

Adrião declarou-se depois abertamente 
ser também ele cristão, mesmo que 
ainda não tivesse sido baptizado: 
“Acrescentai também o meu nome a 
estes heróis mártires, pois também eu 
me declaro cristão”. Foi logo preso.

A sua esposa, que era cristã, visitava-o 
e instruía-o na fé. Adrião, depois de 
ter sido batizado pelos irmãos, foi 
condenado à morte e a sua esposa foi 
proibida de o visitar.

Adrião morreu junto com outros mártires 
cristãos a quatro de março do ano 304 
ou 306, tinha então vinte e oito anos. 
Quando tentavam queimar os seus 
corpos a terra treme, o céu cobre-se 
de nuvens e a chuva apaga o fogo. Os 
inimigos fogem, mas os cristãos ficam 
junto dos seus Mártires, recolhem-nos 
em urnas, enviam-nos para Bizâncio, 
onde são sepultados numa localidade 
chamada de Argiropólis.

As relíquias destes Santos Mártires 
foram transladadas para Roma num 8 
de Setembro, pelo que é neste dia que 
em muitos locais se celebra a sua festa, 
tal como na nossa comunidade.

S. Adrião é o padroeiro dos quebrados e 
danados, sendo que também o invocam 
os militares, carcereiros e carteiros.”


