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ANO C  
QUINTO

DOMINGO

Isaías 6, 1-2a.3-8
Salmo 137 (138)
1Coríntios 15, 1-11

Lucas 5, 1-11

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Fazer uma lista 
das forças 

e fraquezas 
pessoais

— bit.ly/modelo-swot

A temática da missão profética e 
evangelizadora continua neste Quinto 
Domingo (Ano C). Agora, sobre a 
resposta humana ao convite divino. 
Paulo, consciente da sua indignidade, 
enaltece a ação de Deus no impulso 
missionário: «Não eu, mas a graça de 
Deus, que está comigo». Semelhante 
tinha sido a experiência de Isaías. 
Embora se sinta impuro, responde: 
«Eis-me aqui: podeis enviar-me». De 
facto, desde sempre, está em causa 
o anúncio da alegria do Evangelho. E 
nem as hesitações de Pedro – «Não 
apanhámos nada. Mas já que o dizes» 
– impedem que se venha a tornar o 
primeiro dos apóstolos. Deus confia 
em todos os seus filhos. Motivos 
sobejam para louvar e dar graças: 
«Celebrarão os caminhos do Senhor, 
porque é grande a glória do Senhor».

A graça de Deus continua a suscitar 
vida em abundância. Procuremos 
vencer a tentação de olhar apenas 
para os ‘problemas’. Quando a 
nossa atenção está toda focada 
nas dificuldades, o mais comum é 
recusar-se a caminhar, é olhar para 
o caminho como beco sem saída. 
Sentimo-nos esmagados. Perdemos 
o entusiasmo. Então?! Não ignoramos 
as dificuldades. Contudo, em vez de 
nos concentrarmos apenas naquilo 
que não está bem, vamos apreciar a 
presença da graça de Deus, vamos 
descobrir a vida gerada pelo Espírito 
Santo, porventura em nós e à nossa 
volta. Há outros pontos de vista. Há 
novos caminhos. Quem se concentra 
na escuridão, corre o risco de não 
perceber os raios de luz.

“A graça de Deus, “A graça de Deus, 
que está comigo”que está comigo”

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

Apreciar a vida
Há uma constatação muito clara da 
parte de Paulo: o primado da graça 
de Deus. Dizemos primado, não só 
porque está antes de tudo, mas 
também porque é o fundamento 
de tudo: «a graça de Deus, que está 
comigo». A graça de Deus é aquilo 
que, no meio das nossas limitações, 
propicia uma possibilidade maior e 
mais profunda. «Abre-se, no mundo 
da finitude, uma porta para o infinito», 
diz o teólogo dominicano Timothy 
Radcliffe. Isto é a graça: a participação 
na vida eterna de Deus, «é já o sabor 
da vida ressurgida».
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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, 8 / Fevereiro >  19h / MosTeiro 

Quarta, 9 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
António Soares da Silva e Esposa m.c. 

filho Luís; Inês da Cunha e Costa 
m.c. família de Dume; Luís Ferreira 
da Mota e filha m.c. esposa; Alzira 
Rodrigues e marido m.c. filhos; 
Domingos Nogueira e esposa m.c. 
netos; Manuel Joaquim da Silva 
Gomes e esposa m.c. filhos

QuinTa, 10 / Fevereiro >  19h / Cap.sra do Ó

Sexta, 11 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
7º dia de José Gomes do Monte; Adelino 

Pinto Correia, pais e sogros m.c. 
esposa; Manuel Joaquim Fernandes 
Coelho m.c. esposa; Joaquina Rosa de 
Sousa m.c pessoa amiga; Menina Elisa 
Fernandes da Silva m.c. Maria Pinto

SÁBado, 12/Fevereiro > 18h/CaP.Sra da Graça
Intenção de 30º dia por Maria de 

Lurdes Silva Gomes m.c. Confraria 
de Ns Sra da Graça; Irmãos vivos e 
falecidos da Confraria de Ns Senhora 
da Graça; João Vieira da Costa e 
esposa m.c. filha

sÁBado, 12 / Fevereiro > 19h / Cap.sra do Ó

VI DOMINGO COMUM
doMiNGo, 13 /Fevereiro > 9h /P. da Graça
Maria Gomes da Cunha e marido m.c. 

filha Maria; Francisco da Silva m.c. 
irmãos; Joaquina da Cunha Mota 
Fernandes m.c. filha Palmira; António 
Valente Peixoto m.c. esposa; Maria 
Cândida Silva Ribeiro m.c. marido e 
filhos; Manuel Gomes Araújo e filho 
m.c. esposa; Manuel Joaquim Gomes 
e esposa m.c. filhos

doMinGo, 13 / Fevereiro > 10h30 / MosTeiro

LeitoreS
dia 12 / Fevereiro [Capela]

Leitores - a definir
dia 13 / Fevereiro [iGreja]

Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Cila
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - José Manuel

DIA MUNDIAL DO DOENTE - 11 de Fevereiro
A mensagem para a celebração anual de 

11 de fev., memória litúrgica de Nossa 
Senhora de Lourdes, tem como tema 
‘«Sede misericordiosos como o vosso Pai é 
misericordioso» (Lc 6, 36). Estar ao lado 
de quem sofre num caminho de amor’.

O Papa Francisco sublinha que “o 
doente é sempre mais importante do 
que a sua doença”, pelo que “qualquer 
abordagem terapêutica não pode pres-
cindir da escuta do paciente”. Mesmo 
quando não se pode curar, sempre é 
possível tratar, consolar e fazer sentir 
à pessoa uma proximidade que de-
monstre mais interesse por ela do que 
pela sua patologia. Espero, pois, que os 
percursos de formação dos operadores 
da saúde sejam capazes de os habilitar 
para a escuta e a dimensão relacional”.

ENTRADA SOLENE E INÍCIO DO MINISTÉRIO 
DO NOVO ARCEBISPO DE BRAGA, D. JOSÉ CORDEIRO
Nos dias 12 e 13 de fevereiro, sábado 

e domingo, respetivamente, D. José 
Cordeiro, arcebispo eleito de Braga, 
toma posse da Arquidiocese de Braga e 
dá início ao seu ministério pastoral entre 
nós. Arcebispo eleito da Arquidiocese 
de Braga. Ambas as celebrações têm 
lugar às 16h, na Sé Primaz, e podem ser 
acompanhadas em www.dmtv.pt. 

A melhor forma de o acolhermos e 
desejar-lhe os maiores frutos pastorais 
é rezar por ele. Propomos esta singela 
oração que o site www.arcebispode-
braga.pt propõe aos fiéis da Arquidio-
cese de Braga para esta ocasião.  

Rezemos pelo nosso Arcebispo D. José Cordeiro
Deus Eterno, nosso Pastor e Guia 

Abençoamos e agradecemos-Vos pela 
nomeação do Vosso servo, José Cor-
deiro, como Arcebispo de Braga.

Que o Espírito Santo o agracie com os 
dons de sabedoria e força, gentileza e 
compaixão, enquanto se prepara para 
assumir o seu papel como nosso pastor 
e professor. Que seja um pastor segundo 
o Vosso coração, que andará nos Vossos 
caminhos e, com amor e cuidado, zelará 
pelo seu povo. Que seja um líder de vi-
são e professor da Vossa verdade.

Realizamos este pedido através do 
Vosso filho Jesus Cristo, na unidade 
do Espírito Santo, Um Deus, para 
todo o sempre. Amen.

BÊNÇÃO DO PÃO E DA MESA
para reZar anTes da reFeiçÃo eM FaMÍlia

Saudação Inicial: Em nome do Pai, (†) 
e do Filho, e do Espírito Santo. 

Todos: Ámen.
Guia: Deus, que manifesta a sua 

omnipotência e a sua bondade em toda 
a terra, confia à sua Igreja a bênção de 
determinados elementos, por humildes 
que sejam, para que todos os que os 
usarem piedosamente (invocando o 
nome da Virgem Santa Maria ou dos 
Santos) se sintam atraídos para os bens 
invisíveis e bendigam a Deus, porque 
só Ele faz maravilhas e é admirável 
nos seus Santos.

Um membro da família explica, brevemente, o 
significado da bênção do pão e recorda a tradição … 

   depois, pronuncia-se a oração de bênção sobre o Pão. 

oraçÃo da BençÃo do pÃo
(que se reza na capela de Nossa Senhora da Graça)

Guia: Deus Santo, Pai todo-poderoso 
e eterno, dignai-vos abençoar este 
pão com a Vossa bênção espiritual, 
para que, a todos os que comerem 
este alimento, sirva de saúde para o 
corpo e para a alma, de remédio contra 
todas as doenças e de defesa contra 
todas as insídias dos seus inimigos. 
Nós Vo-lo pedimos por nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, pão vivo 
que desceu do céu e veio nascer em 
Belém, casa do pão, e foi morrer no 
calvário para dar a vida ao mundo, e 
convosco vive e reina na unidade do 
Espírito Santo. 

Todos: Ámen. 
Guia: Porque nos chamamos e somos 

filhos amados de Deus, rezamos com 
confiança: 

Todos: Pai nosso...
Guia: Senhor Jesus, entra no barco 

da nossa família, abençoa a nossa 
casa e a nossa mesa, para que nunca 
falte a ninguém o trabalho e o pão de 
cada dia. Ensina-nos a partilhar com 
aqueles que têm a casa triste e vazia de 
pão, de paz e de harmonia.

Todos: Ámen. 
Guia: O Senhor nos abençoe (†), nos 

livre de todo o mal e nos conduza à 
vida eterna. 

Todos: Ámen. 

A viagem da fé só encontra ímpeto e cumprimento na 
presença de Deus.

Só se recuperarmos o gosto da adoração é que se renova 
o desejo.

O desejo leva-te à adoração e a adoração renova em ti o 
desejo.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:padimdagraca%40arquidiocese-braga.pt?subject=
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/
http://www.dmtv.pt

