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FEVEREIRO
2022
ANO C

SEXTO

DOMINGO
Jeremias 17, 5-8
Salmo 1

1Coríntios 15, 12.16-20
Lucas 6, 17.20-26

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA

Aprofundar a

relação entre a
esperança e o
recomeçar

O Sexto Domingo (Ano C) pode ser

acolhido como resumo dos anteriores.
Deus chama e envia. O ser humano
hesita e responde. Primeiro, a iniciativa
e a garantia que vem de Deus: «Feliz
o homem que [...] se compraz na
lei do Senhor, e nela medita dia e
noite». Bem-aventurança confirmada
pelas sentenças do Mestre: «Bemaventurados vós, que agora chorais
[...]. Ai de vós, que rides agora». Entre as
peripécias da missão, lembram-se os
riscos ou os benefícios, a quem fecha
ou abre o coração à iniciativa divina:
«Maldito quem confia no homem e
põe na carne a sua esperança. [...]
Bendito quem confia no Senhor e põe
no Senhor a sua esperança». Agora,
nós, cristãos, apoiados na promessa
da ressurreição, «temos posta em
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Cristo a nossa esperança».

“A nossa
esperança”
A esperança alimenta a santa

inquietação, desperta o sonho, ilumina
as mentes, aquece os corações,
estimula a confiança, potencia a cura
das feridas, constrói pontes, contribui
para tecer relações mais profundas.

‘Uma Igreja diferente’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Recomeçar

A esperança vislumbra o germinar

São os objetivos do processo sinodal.

da semente, quando outros querem

Não buscamos um documento final

constatar o apodrecer da semente;

ou um percurso delimitado no tempo,

em vez da morte, a esperança

com princípio e fim. A esperança cristã

percebe a ressurreição, o recomeço

ensina-nos que a meta é sempre um

da vida. A certeza de ressuscitar com

recomeçar. Somos chamados a ser

Cristo e em Cristo torna mais profundo

profetas da esperança. O segredo

o momento presente, enche-nos de

está na forma como vivemos cada

entusiasmo e de esperança, faz-

etapa do caminho: deixamo-nos

nos acreditar em cada recomeço.

envolver pelo processo, que nos faz

Os santos, os bem-aventurados,

crescer e amadurecer; caminharmos

não são aqueles que nunca tiveram

juntos, rumo à comunhão e à missão

hesitações e medos. Os santos são

que Deus quer para a Igreja, neste

aqueles que tiveram a coragem de

terceiro milénio.

abraçar um novo recomeço.

A Vida
Comunidade Paroquial de

Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar

Terça, 15 / Fevereiro > 19h / Mosteiro

n
da

G raça

uma Igreja Sinodal e Samaritana - Onde há amor, nascem gestos
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Recordar

CALENDÁRIO LITÚRGICO

14 | S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo,
Padroeiros da Europa [FESTA]
18 | S. Teotónio, presbítero
20 | VII Domingo do Tempo Comum

Viver

ENTRADA SOLENE E INÍCIO DO MINISTÉRIO

DO NOVO ARCEBISPO DE BRAGA, D. JOSÉ CORDEIRO
Neste domingo, 13 de fevereiro, às 16h,
7º dia de José Joaquim Fernandes da
na Sé Catedral de Braga, dá-se início ao
Mota; António da Silva Faria m.c.
Ministério Pastoral de D. José Cordeiro,
esposa e filhos; Joaquina Ferreira
um novo capítulo da Igreja em Braga.
Mota e marido m.c. família; José
AVISOS
Na
fé profunda de que o Espírito Santo
Moreira Gonçalves m.c. esposa; José
é
o
Senhor da História e de que D. José
A
Associação
de
Reformados,
com
Silva Ferreira e esposa m.c. filho;
Cordeiro foi o nome pronunciado por
Domingos Rodrigues Ribeiro m.c. sede nos biscainhos, vai realizar um
Deus para Arcebispo da Arquidiocese
passeio no dia 15 de março. No dia 16
família; Francisco Esteves, m.c. afilhado
de Braga, somos chamados a viver
de Fevereiro vai fazer a cobrança das
este momento de coração alegre e em
cotas, na junta de freguesia de Padim
Quinta, 17 / Fevereiro > 19h / Cap.Sra do Ó
atitude de louvor ao Senhor da Messe.
da Graça, a partir das 14:30.
Acompanhemos
D. José Cordeiro com
***************
Sexta, 18 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
o nosso afeto e oração, agradeçamos a
A
Associação
de
Reformados
de
Padim
Luís Dias da Mota (aniv.) m.c. esposa;
D. Jorge Ortiga, Arcebispo Emérito, a
da Graça vai realizar um passeio no dia
António Esteves m.c. esposa e filhos;
vida doada sem reservas. Que tudo seja
7 de março às Amendoeiras, com saída
Bernardete Pinto m.c. filhos
às 7h30. As inscrições são no dia 23/02, sempre para ad maiorem Dei gloriam.
A celebração pode ser acompanhada
SÁBADO, 19/Fevereiro > 18h/Cap.Sra da Graça entre as 15 e as 16h, no local habitual. em www.dmtv.pt. Propomos, ainda,
***************
Ireneu Gomes da Silva e Albertina
esta singela oração que o site www.
Gomes da Silva m.c. amiga; Reinaldo A Comissão de Festas de Ns Sra da
arcebispodebraga.pt propõe aos fiéis da
Graça anuncia que irá realizar a festa
Fernandes Dias m.c. irmão José Luís;
Arquidiocese de Braga para esta ocasião.
neste ano de 2022. Neste sentido,
Marcelino Dias Coelho e filha Teresa
a comissão vai passar as rifas dos Rezemos pelo nosso Arcebispo D. José Cordeiro
da Graça m.c. família; Domingos José
prémios, em toda freguesia. Apela-se Deus Eterno, nosso Pastor e Guia
Santos Alves e família m.c. esposa
a colaboração de todas as pessoas.
Abençoamos e agradecemos-Vos
SÁBADO, 19 / Fevereiro > 19h / Cap.Sra do Ó
pela nomeação do Vosso servo, José
SEMANA AMORIS LAETITIA
Cordeiro, como Arcebispo de Braga.
Com o tema “Namoro/Casamento - Que o Espírito Santo o agracie com os
VII DOMINGO COMUM
para viver, fortalecer e honrar”, a 1ª
DOMINGO, 20/Fevereiro > 9h /P. da Graça Edição da Semana Amoris Laetitia dons de sabedoria e força, gentileza
Elisa Fernandes da Silva m.c. Débora
vai realizar-se de 14 a 20 de fevereiro. e compaixão, enquanto se prepara
para assumir o seu papel como nosso
Gonçalves; Rosa Ribeiro Gomes e
Integrada no Ano Família Amoris
pastor e professor. Que seja um pastor
marido m.c. neta Eva; Carlos Alberto
Laetitia, proclamado pelo Papa Fransegundo o Vosso coração, que andará
cisco. Pretende-se que esta “Semana
Calheiros Pereira Oliveira m.c. esposa;
nos Vossos caminhos e, com amor e
AL”
seja
de
estímulo
e
reflexão
sobre
Irmãos vivos e falecidos da Associação
cuidado, zelará pelo seu povo. Que
o namoro, o casamento e a família.
de Nossa Srª da Cabeça; Anacleto
seja um líder de visão e professor da
Lopes Surrador m.c. família; Francisco Pode inscrever-se aqui.
Vossa verdade.
Ferreira da Cunha m.c. esposa e filhos;
Que
nós, como Corpo de Cristo
BÊNÇÃO
DA
FAMÍLIA
E
DA
MESA
Olívia Gomes, marido e genro m.c.
na
Arquidiocese
de Braga, através
filha Rosa; Armindo da Silva Correia
PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA
do
nosso
trabalho
e oração juntos,
m.c. esposa e filho; Manuel Rodrigues
testemunhemos
Cristo
e a edificação
O
ração
:
m.c. João Mota
do Vosso reino. Realizamos este
Senhor, que nos queres felizes,
pedido através do Vosso filho Jesus
DOMINGO, 20 / Fevereiro > 10h30 / Mosteiro abençoa a mesa da nossa refeição.
Cristo, na unidade do Espírito Santo,
Dá-nos um coração pobre,
Um Deus, para todo o sempre. Amen.
que conhece a alegria de dar.
LEITORES
Dá-nos um coração sensível,
PENSAMENTO DA SEMANA
que chora a dor dos irmãos.
Dia 19 / Fevereiro [Capela]
Anunciar, celebrar e servir o Evangelho
Dá-nos
um
coração
misericordioso,
Leitores - a definir
da Esperança, que não é outro senão
que cuida dos frágeis com ternura.
Dia 20 / Fevereiro [Igreja]
Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e
Senhor, faz-nos santos
Introdução - Eduarda
por toda a eternidade (cf. Hb 13,8)
na alegria do Teu Amor,
1ª Leitura - Constantino
– eis o compromisso de sempre para
para que a nossa família seja o retrato
2ª Leitura - Glorinha
todas as vocações!
das tuas Bem-aventuranças.
Or. Universal - Rosa
[D. José Cordeiro]
Todos: Ámen.
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/

Quarta, 16 / Fevereiro > 19h / P. da Graça

