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ANO C
PÁSCOA

SEXTO DOMINGO

Atos 15, 1-2.22-29
Salmo 66 (67)

Apocalipse 21, 10-14.22-23
João 14, 23-29

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que é que Deus 
quer de mim?

O livro dos Atos dos Apóstolos 
descreve a evangelização e a 
vida das primeiras comunidades 
cristãs. Em Antioquia, surge uma 
questão controversa: É necessária a 
circuncisão? Nas decisões, o Espírito 
assiste a Igreja: «O Espírito Santo e nós 
decidimos». Graças ao Espírito Santo, 
podemos acolher e partilhar a paz do 
Ressuscitado. O cristão é fruto de uma 
profunda relação de amor: «Quem 
Me ama guardará a minha palavra 
e meu Pai o amará; Nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada». 
Juntos, cantamos a nossa alegria: «Os 
povos Vos louvem, ó Deus, todos os 
povos Vos louvem». Na proximidade 
do Pentecostes, iluminados pelo 
brilho «resplandecente da glória de 
Deus», abrimos o nosso coração ao 
dom do Espírito Santo.

O amor infinito de Deus é capaz de 
transformar a nossa vida. Ser filho 
amado desperta no coração a sede 
de comunhão, o desejo de querer a 
vontade de Deus e de lhe responder 
com determinação e eficácia. O 
fundamento do discernimento 
assenta nesta consciência de que 
Deus ama sem cessar: Deus ama-me; 
Deus perdoa todos os meus pecados; 
Deus cura as minhas feridas; Deus 
enche-me de paz; Deus tem uma 
missão para mim neste mundo. «O 
fundamento está aqui: a descoberta 
da fé, o encontro exultante de alegria 
com Deus, uma relação continuada 
com Deus e o desejo de responder 
a Deus». Surge, com naturalidade, a 
alegre decisão de querer a vontade 
divina. Cheios do Espírito Santo!

“Faremos nele “Faremos nele 
a nossa morada”a nossa morada”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
nova ‘série’ em laboratoriodafe.pt

Nesta ‘série’ vamos aprender a 
discernir a vontade de Deus, quando 
somos confrontados com escolhas 
entre várias opções, todas elas boas. 
O nosso guia é o Espírito Santo: Ele «vos 
ensinará todas as coisas», promete-
nos Jesus Cristo. Sigo esta ou aquela 
carreira profissional? Continuo no meu 
trabalho atual ou procuro um trabalho 
novo? Escolho o casamento ou a 
vida celibatária? Envolvo-me neste 
ou naquele serviço paroquial? Em 
tais situações, como é que eu posso 
saber qual é a vontade de Deus? Que 
escolha é que Deus quer que eu faça? 
Como é que eu posso saber qual é a 
missão que Deus tem para mim?
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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/

- Mês de Maria -
2ª a 6ª feira > Mês de Maria > igreja Paroquial
Oração do terço às 20h30, seguindo-se a Euca-

ristia (quando houver) ou celebração da pala-
vra, com distribuição da sagrada comunhão.

Terça, 24 / Maio > 21h / MosTeiro

quarta, 25 / Maio > 21h / P. da graça
Às Almas do Purgatório m.c. Maria Cân-

dida; Maria da Conceição Fernandes 
m.c. filho José Luís Dias

QuinTa, 26 / Maio > 21h / MosTeiro

sexta, 27 / Maio > 21h / P. da graça
Edmundo Rodrigues Peixoto m.c. 

esposa; Irmão e Cunhados de Maria 
de Lurdes Sousa Monteiro

sÁBaDo, 28 / Maio > 19h / Cap. sra Do Ó

sÁBado, 28 / Maio > 20h / ig. P. da graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria 

de Ns Senhora da Graça; Fernando 
Oliveira e Sousa, sogros, cunhados e 
filha m.c. cunhado Adolfo; Abílio e 
Clotilde m.c. filha Deolinda; José Go-
mes Monte m.c. esposa e filhos; Luísa 
Gonçalves Dias m.c. filha Conceição

ASCENSÃO DO SENHOR
- VII DOMINGO DE PÁSCOA -

DOMINGO, 29 / Maio > 9h / P. da graça
Domingos Alves Dias m.c. esposa; Ma-

nuel Peixoto Dias m.c. irmão Narciso; 
Às Almas do Purgatório das esmolas 
do Senhor da pedra; Manuel Barreto 
e esposa m.c. filho Manuel; Francisco 
Fernandes Correia e Esposa m.c. filhos

DoMinGo, 29 / Maio > 10h30 / MosTeiro

leitores
dia 28 / Maio [iGreja]

Leitores - a designar
dia 29 / Maio [iGreja]

Introdução - Filipa
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura - Manuel 
Or. Universal - Cila

CaleNdÁrio litÚrgiCo
26 | S. Filipe Néri, presbítero
27 | S. Agostinho de Cantuária, bispo
29 | Solenidade da Ascensão do Senhor

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor Jesus Ressuscitado:
Que o Espírito do Teu Amor 
 nos habite e faça de nós a Sua morada.
Que o Espírito do Teu Amor
 nos leve ao coração e grave na mente
 cada palavra do Teu Evangelho.
Que o Espírito do Teu Amor
 nos liberte do medo e nos dê a Paz.
Faz, Senhor, desta refeição partilhada,
 encontro na alegria da comunhão,
 à imagem do banquete celeste,
 que neste Domingo, que é o teu dia,
 sempre nos preparas e ofereces 
 na mesa sagrada da Eucaristia.
aViso CoNfraria - iníCio Das oBras na Capela
“Como todos sabemos, brevemente te-

rão início as obras na capela de Nossa 
Senhora da Graça. Chegou o momen-
to de começarmos a preparar a capela 
para o seu encerramento temporário, 
que demorará aproximadamente 10 a 
11 meses. A Confraria de Nossa Se-
nhora da Graça, após estudar vários 
cenários, decidiu por unanimidade, em 
comum acordo com o Pároco e em co-
laboração com o Conselho Económico, 
transferir as celebrações litúrgicas para 
a Igreja Paroquial durante este perío-
do transitório. (...) Esta decisão vem ao 
encontro da vontade de uma grande 
maioria de fiéis e daquela que foi sem-
pre a prioridade da Confraria: trans-
ferir a imagem de Nossa Senhora da 
Graça e as Celebrações Litúrgicas para 
um local digno e apropriado. Nas Eu-
caristias vespertinas serão os elementos 
da Confraria e o sacristão que assegu-
rarão toda a logística associada a estas 
celebrações, contando também com o 
apoio do Conselho Económico.

Tal como acontecia na capela, estarão ao 
dispor dos fiéis duas caixas de esmolas, 
uma para as ofertas a Nossa Senhora 
e outra para as ofertas destinadas às 
obras. Os fiéis poderão assim continuar 
a ajudar a Confraria, tal como até agora 
sempre aconteceu.Por razões de segu-
rança, a igreja apenas estará aberta cer-
ca de 1h00 antes de cada celebração e 
aos sábados, entre as 09 e as 12h00 e as 
14h00 até ao final da Eucaristia vesper-
tina. Quem tiver promessas a realizar à 
Senhora da Graça e pretende ir à Igreja 
fora destes horários, poderá entrar em 
contacto com a Confraria e/ou com o 
Conselho Económico de modo a que 
se possa abrir a porta.”

MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA
Continuamos a realizar a oração maria-

na em comunidade, neste últimos 15 
dias, na Igreja Paroquial. A oração do 
terço iniciará às 20h30, seguindo-se a 
Eucaristia, pelas 21h ou celebração da 
palavra com distribuição da comunhão.

À semelhança dos anos anteriores, propo-
mos que os movimentos/grupos dina-
mizem o terço (preparar os leitores para as 
meditações, articular os cânticos, orientar a 
oração). Os pais da catequese devem estar 
atentos e participar com os seus filhos.

CAMINHADA PASCAL - Vi DoMinGo De pÁsCoa 
Missão eM ponTo - toMar Parte No eNsiNo

Tomar parte no ensino significa dar, 
partilhar com os outros o que nós 
mesmo recebemos, sabendo o que 
consideramos precioso e fundamental 
para o crescimento humano e cristão. 
Este é o processo pelo qual Jesus 
passou: o que Ele recebeu do Pai, 
ele o testemunhou a todos. Assim 
também o que recebemos da tradição 
da Igreja, da nossa comunidade e da 
nossa família, nós o testemunhamos, 
nós o partilhamos, nós o ensinamos 
de geração em geração. Cabe a cada 
cristão, a cada discípulo de Jesus abrir 
o seu coração e a sua mente a tudo o 
que o Espírito Santo nos ensina. É Ele 
quem nos ensina e nos recorda todas as 
coisas de Deus. Portanto, tomar parte 
no ensino é deixar-se em primeiro 
lugar ensinar, para depois o partilhar 
com todos. Não algo que diga respeito 
apenas a alguns, como os sacerdotes ou 
bispos. Esta é uma missão de todos os 
discípulos de Jesus.

AVISOS
Pedem para informar que o álbum 

das fotografias da Festa em Honra 
de Nossa Senhora da Graça 2022 
encontra-se disponível para consulta 
na sede do Águias da Graça Futebol 
Clube. Para pedidos de fotos contactar 
o Sr. David Oliveira: 963 057 997 | 
david.fotografogualtar@gmail.com

A Associação de Reformados de Padim 
da Graça vai realizar um convívio no 
dia 11 de junho, com saída às 8h. As 
inscrições são no dia 4 de junho, entre 
as 15 e as 16h, no local habitual.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
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