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DÉCIMO SEGUNDO 

Zacarias 12, 10-11; 13, 1
Salmo 62 (63)

Gálatas 3, 26-29
Lucas 9, 18-24

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

‘Treinar’ o 
processo de 

discernimento,
antes de tomar 

uma decisão

Em cada domingo, em cada encontro 
com o Ressuscitado, é-nos colocada 
a questão fundamental da fé. Em nós 
nasce e amadurece a convicção de 
que somos «filhos de Deus pela fé 
em Jesus Cristo». Como estou a viver 
a fé que recebi pelo batismo? Essa 
nascente de água, que me purificou, 
continua presente na minha maneira 
de viver? Deus promete derramar 
sobre nós «espírito de piedade 
e de súplica». Com Jesus Cristo, 
aprendemos a importância decisiva 
da oração e da renúncia ao egoísmo. 
«Se alguém quiser vir comigo, 
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
todos os dias e siga-Me». É necessário 
tomar a decisão, sem esmorecer a 
força do desejo: «Senhor, sois o meu 
Deus: desde a aurora Vos procuro. A 
minha alma tem sede de Vós».

A preponderância de vantagens em 
relação às desvantagens, em relação 
a uma ou outra opção, é a terceira 
modalidade de discernimento. O 
primeiro requisito é a paz de coração. 
Depois, com liberdade e serenidade, 
a pessoa dispõe-se a analisar as 
razões que sustentam uma e outra 
opção, de modo a intuir a vontade 
divina. «A terceira modalidade de 
discernimento pressupõe um tempo 
em que a pessoa em processo de 
discernimento se sente calma e 
tranquila, podendo assim refletir sobre 
as razões para cada alternativa». 
Sem deixar de pedir a graça de 
conhecer e abraçar a vontade de 
Deus. Sem deixar de desejar entrar em 
comunhão com Deus, renunciar a si 
mesmo, para seguir Jesus Cristo.

“Se alguém quiser “Se alguém quiser 
vir comigo”vir comigo”

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

Deus tem um plano para cada um. 
Por isso, precisamos de avaliar 
se estamos a seguir o propósito 
pelo qual viemos ao mundo. Se for 
necessário, ter a coragem de mudar 
de rumo. De certo modo, é aquilo a 
que Jesus Cristo chama renunciar a si 
mesmo e perder a vida por sua causa, 
para chegarmos à meta, ou seja, 
para salvar a vida, para cumprir a 
missão. O processo de discernimento 
é fundamental. Aprender a fazer a 
escolha certa, segundo a vontade de 
Deus. É a decisão de cada um, todos 
os dias, seguir o seu trilho pessoal, 
o único sonhado por Deus que nos 
conduz à salvação.
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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/

Terça, 21 / Junho > 19h / MosTeiro

Quarta, 22 / Junho > 19h / P. da Graça
Ac. de Graças a São Luís Gonzaga m.c. 

Felicidade; Joaquina Ferreira Mota e 
marido m.c. família; Carlos Alberto 
Calheiros Pereira Oliveira m.c. esposa; 
Anacleto Lopes Surrador m.c. família

QuinTa, 23 / Junho > 19h / Cap. sra do Ó
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Sexta, 24 / Junho > 19h / P. da Graça
NASCIMENTO DE SÃO JOÃO BATISTA

Edmundo Rodrigues Peixoto m.c. 
esposa; José Joaquim Gomes Soares 
m.c. esposa

sÁBado, 25 / Junho > 19h / Cap. sra do Ó

SÁBado, 25 /Junho > 20h /IG. P. da Graça
30º dia por Júlio da Silva Correia m.c. 

Confraria de Ns Sra da Graça; Irmãos 
vivos e falecidos da Confraria de Ns 
Senhora da Graça; Joaquina Cunha 
Mota Fernandes e marido m.c. filha 
Sandra e filho Feliciano; Abílio e Clo-
tilde m.c. filha Deolinda; Rosa Gomes 
Fernandes, marido e filhos m.c. neto 
Francisco

XIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 26 / Junho > 9h / P. da Graça
Domingos Alves Dias m.c. esposa; 

Júlio da Silva Correia m.c. esposa e 
filha; José Carlos Gomes de Araújo, 
esposa e avós m.c. filho João de Araújo; 
Custódio Silva Oliveira m.c. esposa

doMinGo, 26 / Junho > 10h30 / MosTeiro

CaLendÁrIo LItÚrGICo
20 | B. Sancha e B. Mafalda, virgens, e 

B. Teresa, religiosa
21 | S. Luís Gonzaga, religioso
23 | Sagrado Coração de Jesus [Solenidade]
24 | Nascimento de S. João Baptista
25 | Imaculado Coração da Virgem Sta Maria

LeItoreS
dIa 25 / Junho [iGreJa]

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

o som afastado das madres entoando as 
suas orações, a obscuridade conventual 
à luz da lareira e das velas, e o silêncio 
em que Deus se introduz nas feridas 
dos homens, são o território desta 
criação, na qual o público ocupa o 
lugar das irmãs do convento esperando 
a humilde comida. A refeição que 
Santa Teresa cozinha durante a 
conversa, as «patatas revolconas» ou 
«patatas a lo pobre», serão servidas 
para serem degustadas em silêncio, 
com a leitura de fundo do Evangelho e 
de passagens sobre a filosofia do amor 
teresiano, com o intuito de submergir 
o espectador nesse universo e nesse 
pensamento transformador onde a 
comunhão na palavra (a do convento 
e a do teatro) tem um fim catártico”.

PASTORAL FAMILIAR JUNTA FAMÍLIAS
O programa decorre no Sameiro, dia 

26 de junho, domingo, ficando a tarde 
livre para um almoço pic-nic e uma 
tarde em família. Pelas 10h, inicia-se 
a concentração das famílias junto à 
estátua de S. João Paulo II, seguindo-
se em peregrinação até ao Santuário. 
Na Cripta do Sameiro, pelas 11h, 
haverá uma ligação a Roma para a 
transmissão da oração do Angelus, 
presidida pelo Papa Francisco. O 
encontro termina com a Eucaristia, 
às 11h30, presidida por D. Nuno 
Almeida.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
para reZar anTes da reFeiçÃo eM FaMÍLia

Senhor Jesus Cristo, 
 que fazeis jorrar do Vosso coração
 uma nascente de vida eterna, 
 que sacia a nossa fome 
 e a nossa sede de amor,
 fazei desta nossa mesa de peregrinos,
 lugar de escuta, de partilha e de paz.
 Ámen. 
PENSAMENTO DA SEMANA
“Temos poucos adultos na fé. Os jovens 

sozinhos também não vão lá…Têm de 
ser acompanhados e é neste diálogo 
intergeracional que tal acontece. É 
preciso que haja adultos na fé, não 
apenas em idade, mas na suficiente 
maturidade em Cristo para que possam 
ter esses horizontes de esperança.”   

[D. José Cordeiro]

dIa 26 / Junho [iGreJa]
Introdução - Glorinha
1ª Leitura - Manuel
2ª Leitura - Cila
Or. Universal - Sameiro Coelho

aVISo - ConFraria de ns sra da Graça
A Confraria de Nossa Senhora da 

Graça informa que no mês de junho 
dará início ao peditório porta-a-porta, 
com vista à angariação de fundos 
para as obras da capela. A Confraria 
agradece desde já o acolhimento e a 
generosidade de todos.

OLHAR.SENTIR.COMUNICAR NO MOSTEIRO
Decorrente da parceria entre o Agrupa-

mento de Escolas Sá de Miranda e o 
Mosteiro de São Martinho de Tibães, 
foi inaugurada, no dia 18 de junho, a 
exposição olhar.sentir.comunicar dos 
alunos do 12º ano do Curso Cientifi-
co-Humanístico de Artes Visuais da 
Escola Sá de Miranda. Foi proposto 
aos alunos a representação do espaço, o 
interior e exterior, a sua redescoberta e 
registo, quer numa perspetiva analítica, 
quer numa perspetiva transformadora, 
convocando meios e técnicas analógi-
cas ou digitais, de acordo com a espe-
cificidade de cada uma das disciplinas 
implicadas nesta mostra. A exposição 
irá manter-se aberta ao público até ao 
próximo dia 3 de julho e no Mosteiro.

 A entrada na exposição é gratuita. 
A LÍNGUA EM PEDAÇOS - TEATRO NO MOSTEIRO
A Companhia de Teatro de Braga 

(CTB) estreou, no Mosteiro de 
Tibães, a sua 150.ª produção, a peça 
“A língua em pedaços” do dramaturgo e 
diretor espanhol Juan Mayorga.

O espetáculo estará em palco até ao dia 
22, de terça a sábado, sempre às 21h, 
com entrada por ordem de chegada, e 
com custo de bilhete de 10€. 

O diretor da CTB, Rui Madeira, 
salienta que “a proposta de encenação 
de «A Língua em Pedaços» na cozinha 
do Mosteiro de Tibães pretende 
submergir o espectador no universo 
espiritual do século XVI ibérico e na 
sua mística particular”.

Tal é feito “através de uma viagem de 
sensações: a cozinha e os seus aromas, 
o fumo da lenha misturado no ar com 
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