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DÉCIMO QUINTO 

Deuterónimo 30, 10-14
Salmo 68 (69)

Colossenses 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

PERGUNTA 
DA SEMANA

O que significa 
hoje aproximar-

se, ligar as feridas 
e deitar nelas 

azeite e vinho?

Hoje, lembramos a presença íntima 
e a finalidade da palavra divina. «Esta 
palavra está perto de ti, está na tua 
boca e no teu coração, para que a 
possas pôr em prática». Interpelado e 
provocado pelo doutor da lei, o Mestre 
responde com a parábola do bom 
samaritano, a lembrar a atitude de 
Deus para connosco: «Aproximou-se, 
ligou-lhe as feridas deitando azeite e 
vinho». Assim podemos experienciar 
a solicitude divina, nas fragilidades 
da vida. «Olhai e alegrai-vos, buscai 
o Senhor e o vosso coração se 
reanimará». Jesus Cristo, «a imagem 
de Deus invisível, o Primogénito de 
toda a criatura», ensina-nos que a 
nossa missão é fazer o mesmo: ir ao 
encontro do outro, vê-lo, tornar-se 
próximo, encher-se de compaixão, 
cuidar dele, ficar disponível.

O bom samaritano é uma ‘pessoa 
vitamina’. As vitaminas possuem 
nutrientes essenciais para o ser 
humano. O mesmo podemos aplicar 
à nossa vivência emocional e 
espiritual. Para começar, o segredo 
consiste em encontrar a ‘vitamina’ 
que possuímos dentro de nós. Todos, 
mesmo que sejamos mais ou menos 
tóxicos, temos algo maravilhoso 
para partilhar. Nesta ‘série’, vamos 
descobrir as atitudes que fazem de 
nós e dos outros ‘pessoas vitamina’. 
Como o bom samaritano, ‘vitamina’ 
é toda aquela pessoa que procura 
aliviar um momento de sofrimento. As 
pessoas que amam com intensidade 
e que também se sentem amadas, 
por vezes são capazes de nos 
surpreender com autênticos milagres.

“Aproximou-se, “Aproximou-se, 
ligou-lhe as feridas”ligou-lhe as feridas”

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

Uns passam ao lado. O samaritano, 
porém, não perdeu a oportunidade: 
aproximou-se, ligou-lhe as feridas», 
quer dizer, fez-se próximo para cuidar 
e acompanhar aquele moribundo. 
Jesus Cristo, o Bom Samaritano, ensina 
a atitude essencial da vida: amar com 
paixão. Precisamos de aprender que 
a atitude essencial da vida é amar 
sem preconceitos. Amar com paixão 
é colocar-se no lugar do outro e 
agir em conformidade. «Compaixão 
é a evolução da empatia. Empatia 
é colocar-se no lugar do outro; 
compaixão é sentir o que ele está a 
sentir e não conseguir ficar indiferente 
perante a situação» (Tiago Brunet).
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Terça, 12 / Julho > 19h / MosTeiro

Quarta, 13 / Julho > 19h / P. da Graça
Às Almas do Purgatório; António 

Esteves e irmãos

QuinTa, 14 / Julho > 19h / Cap. sra do Ó

Sexta, 15 / Julho > 19h / P. da Graça
José Moreira Gonçalves m.c. esposa; 

Carlos Alberto Monteiro, m.c. irmã

sÁBado, 16 / Julho > 19h / Cap. sra do Ó

SÁBado, 16 /Julho > 20h /IG. P. da Graça
Luís Dias da Mota, esposa e genro m.c. 

filhos; Domingos Rodrigues Ribeiro 
m.c. família; João Vieira da Costa 
e esposa m.c. filha; Joaquim Dias 
Correia e Pais m.c. esposa; José Gomes 
Correia m.c. amigo

XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 17 / Julho > 9h / P. da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Associação 

de Nossa Srª da Cabeça; Marcelino 
Dias Coelho e filha Teresa da Graça 
m.c. família; Domingos José Santos 
Alves e família m.c. netas; Armindo 
da Silva Correia m.c. esposa e filho; 
Irmãos e cunhados de Conceição Dias

doMinGo, 17 / Julho > 10h30 / MosTeiro 

CaleNdÁrIo lItÚrGICo
11 | S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa
13 | S. Henrique
14 | S. Camilo de Lelis, presbíte
15 | S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja 
16 | Virgem Santa Maria do Monte Carmelo
17 | XVI Domingo do Tempo Comum

leItoreS
dIa 16 / Julho [iGreJa]

Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Manuel
2ª Leitura - Alberto
Or. Universal - Inês

dIa 17 / Julho [iGreJa]
Introdução - Rosa 
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura - Luís
Or. Universal - Eduarda

artífices e testemunhas, participando, 
colaborando, comparecendo, rezando.

Pela primeira vez um Arcebispo recebe 
em Braga o pálio, na sequência das 
alterações introduzidas pelo Papa 
Francisco. Até há pouco, os novos 
Arcebispos deslocavam-se a Roma; 
o Papa impunha a todos o pálio no 
dia 29 de junho, festa de S. Pedro e S. 
Paulo. Agora o pastor recebe o pálio na 
Igreja que pastoreia. Ainda assim, no 
passado dia 29 de junho, na Basílica de 
S. Pedro, o Santo Papa benzeu os pálios 
destinados aos arcebispos metropolitas.

A palavra pálio deriva do latim pallium, 
que significa manto de lã. Essa lã 
resulta da criação de dois cordeiros, 
pelos monges trapistas da Abadia de 
Tre Fontane, em Roma. São depois 
confecionadospelas freiras de clausura 
do convento romano de Santa Cecília, 
no Trastevere. Uma vez prontos, são 
armazenados na Basílica de São Pedro, 
em Roma, aos pés do altar de confissão 
(altar central), muito próximo ao túmu-
lo do Apóstolo Pedro. Na sua forma 
atual, o pálio tem a forma de “Y” e é de-
corado com seis cruzes negras de seda, 
que lembram as feridas de Cristo.»          

Cón. José Paulo Leite de Abreu

AVISO - PASSEIO
A Junta da Freguesia informa que será 

realizado um Passeio à Praia de Vila 
Praia de Âncora, no próximo dia 15/07. 
As inscrições e respetivo levantamento 
dos bilhetes para o Passeio vão decorrer 
na próxima 2ªfeira, dia 11 de julho, das 
15h às 16h ou no horário de expediente 
da junta, 4ª feira das 20:30h às 21:30h.

*****************
A Associação de Reformados de Padim da 

Graça realiza um passeio a Fátima no dia 
30 de julho, com saída às 6h45. As incri-
ções são no dia 20/07, entre as 15h e 16h.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor Jesus, 
 Bom Samaritano da Humanidade:
 Fazei da nossa casa a estalagem
 onde os feridos e descartados
 encontrem abrigo, cura e compaixão:
 ensinai-nos a derramar sobre eles
 o óleo da consolação e a partilhar 
 com o próximo, o mais só e o mais pobre,
 o Pão que restaura as nossas forças
 e o vinho novo da alegria e da esperança. 
Ámen. 

IMPOSIÇÃO DO PÁLIO A D. JOSÉ [10 DE JUL.]

A cerimónia da imposição do pálio a 
D. José Cordeiro decorre no dia 10 de 
Julho, às 15h30, na Sé, pelas mãos do 
Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo. A 
entrega do pálio objetiva o juramento 
de lealdade que os Arcebispos fazem 
ao Papa e a seus sucessores.

De uso exclusivo dos arcebispos metro-
politanos, patriarcas e cardeais, repre-
senta a ovelha que o pastor carrega nos 
ombros, simbolizando, assim, a missão 
pastoral. É constituído por uma tira 
de là branca com seis cruzes negras, e 
repousa precisamente sobre os ombros, 
deixando duas faixas pendentes sobre o 
peito e uma sobre as costas. A lá provém 
dos cordeiros oferecidos ao Papa no 
dia de Santa Inês, a 21 de Janeiro. Só o 
Papa pode conceder esta insígnia. 

*****************
«A entrega do pálio objetiva o juramento 

de lealdade que os Arcebispos fazem 
ao Papa e a seus sucessores.

O pálio é usado por todos os Bispos 
Metropolitas, dizendo da autoridade 
que lhes cabe sobre todas as dioceses 
da Província Eclesiástica que coor-
denam. No caso da Arquidiocese de 
Braga são-lhe sufragâneas as dioceses 
de Bragança-Miranda, Vila Real, Via-
na do Castelo, Porto, Aveiro, Lamego, 
Viseu e Coimbra. Em Portugal exis-
tem mais duas dioceses metropolitas, 
a saber, Lisboa (a quem se ligam as 
dioceses do centro e das ilhas) e Évora 
(que preside às dioceses do Sul). Os 
titulares das dioceses metropolitas, 
exatamente por presidirem à Provín-
cia Eclesiástica, assumem o nome de 
“Arcebispos”; as dioceses metropolitas 
assumem o nome de “Arquidioceses”.

Para a cerimónia da imposição do pálio 
convocam-se todos os fiéis da Arqui-
diocese de Braga. Sentir-se-ão parti-
cularmente convocados os membros 
das Confrarias e Irmandades, os con-
sagrados leigos, os membros dos vários 
conselhos arquidiocesanos (presbiteral, 
pastoral, económico), os membros dos 
Movimentos de Apostolado, os respon-
sáveis pelas IPSS’s, todos os agentes de 
apostolado, qualquer que seja o múnus 
que exercem na Igreja.

Braga, a Primaz das Espanhas, Igreja 
Metropolita do Norte de Portugal, con-
tinua a escrever a sua história. Sejamos 

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