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Apocalipse 
11, 19a; 12, 1-6a.10ab

Salmo 44 (45)
1Coríntios 15, 20-27

Lucas 1, 39-56

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Como Maria: 
com os pés 

apressados na 
Terra; e os olhos 

fitos nos Céus.

Alegria e esperança preenchem este 
domingo, feliz coincidência com a 
Solenidade da Assunção de Maria. 
Hoje, «apareceu no Céu um sinal 
grandioso: uma mulher revestida de 
sol» confirma a vitória do nosso Deus. 
É a proclamação da esperança na 
ressurreição final: «Cristo ressuscitou 
dos mortos, como primícias dos que 
morreram. [...]. Assim também em 
Cristo serão todos restituídos à vida». 
Glória que Maria já conhece e da qual 
participa em comunhão com seu 
Filho, Jesus Cristo. «À vossa direita está 
a rainha, ornada com ouro de Ofir». 
Esse amor maior a partilhar levaram 
Maria a dirigir-se ‘apressadamente’ ao 
encontro de Isabel. Estamos repletos 
de alegria: «A minha alma glorifica o 
Senhor [...]. Exaltou os humildes. Aos 
famintos encheu de bens».

A eucaristia é alegria e esperança, 
louvor e ação de graças, promessa 
de vida eterna. Hoje, tomemos o 
exemplo de Maria, mulher ‘eucarística’ 
na totalidade da sua vida. Viver 
a eucaristia significa «assumir o 
compromisso de nos conformarmos 
com Cristo, entrando na escola da 
Mãe e aceitando a sua companhia 
[...]. Maria canta aquele ‘novo céu’ e 
aquela ‘nova terra’, cuja antecipação 
e em certa medida a ‘síntese’ 
programática se encontram na 
Eucaristia. Se o Magnificat exprime a 
espiritualidade de Maria, nada melhor 
do que esta espiritualidade nos pode 
ajudar a viver o mistério eucarístico. 
Recebemos o dom da Eucaristia, para 
que a nossa vida, à semelhança da de 
Maria, seja toda ela um magnificat!».

“Glorifica “Glorifica 
  o Senhor”  o Senhor”

‘Pão da Vida’, série 
em laboratoriodafe.pt

A escola 
de Maria
Ao celebrar a Assunção, dentro da 
‘série’ sobre o Pão da Vida, entramos 
na escola de Maria, que nos ensina a 
ser ‘eucarísticos’, homens e mulheres 
fortalecidos pelo Corpo e Sangue de 
Jesus Cristo, empenhados em pôr em 
prática, na relação com os outros, 
a adoração e o louvor a Deus. 
Como Maria, reconheçamos as 
maravilhas que Deus realiza em nós. 
Como Maria, no dia a dia da nossa 
existência cantemos: todo o meu ser 
«glorifica o Senhor».
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Terça, 17 / agosTo >  19h / MosTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Estefânia Gomes Duarte Costa m.c. 
marido e filhas; Conceição Peixoto de 
Sousa de Castro m.c. Confraria de Ns 
Sr do Ó; Efigénia Gonçalves Nogueira 
Coelho m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó;Manuel Gomes m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; Manuel José Esteves 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 18 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 19 / agosTo >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Manuel Pereira de Castro m.c. Confraria 

de Ns Sra do Ó; Maria Rosa Gomes 
da Costa m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó; Américo Ferreira Guerra Fontes, 
filho António e família m.c. família; 
Rosa Ferreira Araújo, pais, sogros 
e cunhados m.c. marido e filhos; 
Francisco Gonçalves Miranda e Maria 
Cândida Veiga Pessoa m.c. filhos

sexta, 20 / agosto > 19h / P. da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

sÁBado, 21 / agosTo > 19h/Cap. sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Manuel da Mota Nogueira, esposa e 

filhos, genros, nora e neto m.c. neta 
Fátima; Manuel da Mota Nogueira 
e esposa m.c. filha Conceição; José 
Costa Pinheiro m.c. esposa e família; 
Manuel Pereira de Castro m.c. filhos;  
Maria do Sameiro Coelho Gomes 
m.c. Confraria de Ns Sr do Ó

sÁBado, 21/agosto> 20h/CaP. sra da graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMINgo, 22 / agosto > 9h / P. da graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

doMingo, 22/agosTo > 10h30/MosTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

Florindo Castro Nogueira, filha e sogra 
m.c. família; Maria Ribeiro Ferreira m.c. 
afilhado João Alberto; Ana Joaquina 
Dias Gomes m.c. marido e filhos; 
Fernando Rodrigues Duarte, esposa e 
filho m.c. filhas Teresa e Luíza; António 
José da Cunha Pires m.c. família; 
Avelino Macedo Dias m.c. família

-de consumar no século futuro» (LG. 
68). O triunfo de Maria, mãe e filha 
da Igreja, será o triunfo da Igreja, 
quando, juntamente com a Huma-
nidade, atingir a glória plena, de que 
Maria goza já.

A Assunção de Maria ao Céu, em 
corpo e alma, é a garantia de que o 
homem se salvará todo: também o 
nosso corpo ressuscitará! A Assunção 
de Maria é o penhor seguro de que o 
homem triunfará da morte!

FEIRA SOLIDÁRIA [14 E 15 DE AGOSTO]
A Associação Catarina e Amigos com 

Síndrome MEF2C, tem como ob-
jetivo a angariação de fundos para a 
realização de ciclos intensivos de te-
rapia da Catarina, que lhe permitem 
ter uma maior autonomia e melhor 
qualidade de vida.

Para tal, realiza neste fim-de-semana 
uma Feira Solidário, no espaço trasei-
ro à Junta de Freguesia de Padim da 
Graça, entre as 9h-12h e as 13h30-
-18h, cujo valor angariado reverte na 
totalidade para esta causa. Na feira 
vão estar disponíveis vários artigos de 
vestuário e calçado (sobretudo arti-
gos de mulher), sendo que o valor dos 
artigos variam entre os 2€ e os 15€. 

Para mais informações sobre a Asso-
ciação pode aceder à página de face-
book @pelofuturodacatarina.

PALAVRA do PAPA FranCisCo...
CoNseLhos do PaPa Para as FÉrIas

- “No início deste período de descanso 
e de férias, vamos reservar tempo para 
examinar a nossa vida e ver os traços 
da presença de Deus, que nunca deixa 
de nos guiar”.

- Que as próximas férias “sejam um 
momento de recuperação e de renovação 
espiritual” para todas as famílias.

- “Desejo que o período de verão seja 
uma ocasião para aprofundar a própria 
relação com Deus e para o seguir 
mais livremente, no caminho dos seus 
mandamentos”.

- O verão é um “tempo privilegiado para 
redescobrir a presença das grandes 
obras do Senhor”, na vida de cada um. 
“Convido-vos, através das atividades 
de verão, a continuar a rezar e a imitar 
as qualidades do jovem Jesus”.

CaLendÁrio LiTÚrgiCo
16 | S. Estêvão da Hungria
17 | S. Beatriz da Silva, virgem
19 | S. João Eudes
20 | S. Bernardo, abade e doutor da Igreja
21 | S. Pio X, papa
22 | XXI DOMINGO DO TEMPO COMUM

LeiTores
dia 20 e 21 agosTo [CaPeLa e MosteIro]

Leitores - a definir.
(neste mês de agosto, período de férias, os 
leitores que forem à Eucaristia e tiverem 
disposição para ler, passem um bocadinho 
antes na sacristia para definir o que vão ler)

ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
NOTA HISTÓRICA

Ao terminar a Sua missão na terra, 
Maria, a Imaculada Mãe de Deus, 
«foi elevada em corpo e alma à gló-
ria do céu» (Pio XII), sendo assim a 
primeira criatura humana a alcançar 
a plenitude da salvação.

Esta glorificação de Maria é uma con-
sequência natural da Sua Maternida-
de divina: Deus «não quis que conhe-
cesse a corrupção do túmulo Aquela 
que gerou o Senhor da vida».

É também o fruto da íntima e profun-
da união existente entre Maria e a 
Sua missão e Cristo e a Sua obra sal-
vadora. Plenamente unida a Cristo, 
como Sua Mãe e Sua serva humilde, 
associada, estreitamente a Ele, na hu-
milhação e no sofrimento, não podia 
deixar de vir a participar do mistério 
de Cristo ressuscitado e glorificado, 
numa conformação levada até às úl-
timas consequências. Por isso, Maria 
é «elevada ao Céu em corpo e alma e 
exaltada por Deus como Rainha, para 
assim Se conformar mais plenamente 
com Seu Filho, Senhor dos senhores 
e vencedor do pecado e da morte» 
(LG. 59).

Este privilégio, concedido à Virgem 
Imaculada, preservada e imune de 
toda a mancha da culpa original, é 
«Sinal» de esperança e de alegria para 
todo o Povo de Deus, que peregrina 
pela terra em luta com o pecado e a 
morte, no meio dos perigos e dificul-
dades da vida. Com efeito, a Mãe de 
Jesus, «glorificada já em corpo e alma, 
é imagem e início da Igreja que se há-
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