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Sabedoria 7, 7-11
Salmo 89 (90)

Hebreus 4, 12-13
Marcos 10, 17-30

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há amor 
nascem gestos: 

cuidar as feridas 
da fraternidade.

Um homem faminto por alcançar a 
vida eterna entra em diálogo com 
Jesus Cristo: «Bom Mestre, que hei de 
fazer para alcançar a vida eterna?». 
Ocasião para recordar, a ele e a 
nós, as condições para ser discípulo, 
com um alerta sobre os perigos das 
riquezas que obstruem o coração e 
ensombram o olhar. O apelo a vender 
tudo, para dar aos pobres, pode-nos 
parecer demasiado radical. Somos 
livres de rejeitar tal palavra «viva 
e eficaz, mais cortante que uma 
espada de dois gumes». O crente, 
à saúde e à beleza ou às riquezas, 
prefere invocar a «prudência [...]; o 
espírito de sabedoria» e a bondade 
divina: «Desça sobre nós a graça do 
Senhor». Só Deus nos pode saciar 
com o essencial, com a sabedoria de 
coração, para exultarmos de alegria.

O discípulo de Jesus Cristo assume 
a fraternidade como desafio a 
tornar-se próximo de todos. Ela, a 
fraternidade universal, configura o 
nosso desprendimento e a nossa 
compaixão. Por aqui começa a 
renovação e a conversão. É na 
medida em que aderimos aos 
ensinamentos do Mestre, e a ele nos 
convertemos, que passamos a ver 
com os seus olhos e a ter um coração 
como o de Jesus Cristo. Aprendemos 
a cuidar as feridas da fraternidade 
com gestos de proximidade. Hoje, 
‘vender’ ou ‘deixar’ tudo pode ser a 
disponibilidade para uma visita ao 
irmão ou irmã isolado pela pobreza ou 
outra fragilidade. Assim se torna viva e 
eficaz a palavra divina. Onde há amor 
nascem gestos: visitar!

“Bom Mestre, “Bom Mestre, 
que hei de fazer?”que hei de fazer?”

‘Onde há amor nascem gestos’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Visitar
Jesus Cristo olha para mim e para ti 
com simpatia; e propõe o caminho 
de discipulado: desprendimento 
total, caridade fraterna, seguimento 
doloroso e frutuoso. Deixemos 
que a eficácia da palavra de Deus 
penetre todo o nosso ser e nos dê 
a capacidade para discernir as 
intenções do coração. O entusiasmo, 
só por si, não é suficiente; também é 
preciso aspirar ao amor maior, esse 
amor fraterno de quem se dá por 
inteiro em favor dos irmãos. Então 
sim, o amor e o entusiasmo juntos são 
capazes de transformar muitas vidas.
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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, 12 / OuTubrO >  19h / MOsTeirO 

Quarta, 13 / OutubrO > 19h / P. da Graça
Margarida Gomes Ferreira m.c. família; 

Reinaldo Fernandes Dias m.c. irmão 
José Luís

QuinTa, 14 / OuTubrO >  19h / Cap. sra dO Ó 

Sexta, 15 / OutubrO > 19h / P. da Graça
Manuel Joaquim Fernandes Coelho 

m.c. esposa e filhos; Manuel da Costa 
Dias m.c. irmão Joaquim; Rosa Gomes 
Gonçalves, marido e filho m.c. filho

SÁbadO, 16/OutubrO> 17h / P. da Graça
Eucaristia E Encontro dE pais 

dE início da catEquEsE. 
 Se o tempo permitir será campal. 
 Apelamos à presença de todos os pais, 

catequizandos e catequistas.

sÁbadO, 16 / OuTubrO > 19h / Cap. sra dO Ó

SÁbadO, 16/OutubrO>20h/CaP. Sra da Graça
António da Silva Faria m.c. esposa 

e filhos; Pais e irmão de Maria de 
Lurdes Sousa Monteiro

XXIX DOMINGO DO TEMPO COMUM

dOMINGO, 17 / OutubrO > 9h / P. da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Associação 

de Nossa Srª da Cabeça; Francisco 
Barbosa e esposa m.c. filha Arlinda; 
Armindo da Silva Correia m.c. esposa; 
Luís Dias da Mota m.c. esposa; Às 
Almas do Purgatório m.c. Francisco 
Mota; Maria Amélia Fernandes m.c. 
filha; Domingos R. Ribeiro m.c. 
esposa; Joaquim Gomes Silva e esposa 
m.c. filha; Marcelino Dias Coelho e 
filha Teresa Graça m.c. família; José 
Gomes Soares Coelho e esposa m.c. 
filho Manuel; Bento Coelho da Silva 
m.c. filhos; Joaquim Dias Correia m.c. 
filha Laura

dOMinGO, 17 / OuTubrO > 10h30 / MOsTeirO

CaLeNdÁrIO LItÚrGICO
11 | S. João XXIII, papa
14 | S. Calisto I, papa e mártir
15 | S. Teresa de Jesus, virgem e dra da Igreja
16 | S. Hedwiges, religiosa; S. Margarida 

Maria Alacoque, virgem

da Cruz (1553-65), tendo sido insti-
tuída a atual Confraria em 1720 (há 
300 anos) e feita uma nova capela em 
sua honra, com respetiva imagem, entre 
1756-58, desenhada por André Soares e 
executada por Frei José Vilaça e José Al-
vares de Araújo.” Fontes: https://pt.aleteia.
org/.../o-profundo-significado.../

 Notarial de Tibães, Livro 84

Esta vinda do Sr Bispo é também mo-
mento oportuno para marcar e assi-
nalar alguns  jovens (17), com o sinal 
sacramental do Espírito Santo (cris-
mação). Que seja ainda uma oportu-
nidade para as nossas comunidades 
reavivarem os dons do Espírito e, as-
sim, motivadas e movimentas pelos 
dons do Espírito Santo, possa cada 
um e cada uma participar e colaborar 
na renovação da Igreja, dando o seu 
contributo no Sínodo que se inicia-
rá nesse dia em cada Diocese, tempo 
para escutar o Povo de Deus, tal como 
nos é pedido pelo papa Francisco.

FORMAÇÃO ONLINE PARA ZELADORES E 
SACRISTÃES - 15 DE OUT.
O Serviço de Ministérios Litúrgicos do 

Departamento Arquidiocesano para 
a Liturgia irá dinamizar uma forma-
ção online para zeladores e sacristães, 
a decorrer no próximo dia 15 de Ou-
tubro, às 21h00. Subordinada ao tema 
“Gestos de cuidado com a nossa casa”, a 
formação conta com a intervenção de 
Isabel Stadler Dias Costa e do Cón. 
José Paulo Abreu. Mais informações 
em https://www.diocese-braga.pt/no-
ticia/1/30378

“FÁTIMA” CHEGA ÀS SALAS DE CINEMA
No passado dia 7 de Outubro chegou às 

salas de cinema portuguesas o filme de 
Marco Pontecorvo, “Fátima”.

“Concebido como obra de arte, as op-
ções estéticas de Marco Pontecorvo, 
realizador da longa-metragem, põem 
em relevo, de forma digna e íntegra, 
o comportamento de todos quantos se 
confrontaram com o acontecimento 
de Fátima”, afirmou o reitor do San-
tuário de Fátima. O sacerdote diz ain-
da que “o filme Fátima mostra como 
é possível à humanidade acreditar na 
contínua intervenção divina no mun-
do contemporâneo em que vivemos”. 

LeItOreS
dIa 16 / OutubrO [Capela]

Leitores - a designar
dIa 17 / OutubrO [iGreja]

Introdução - Rosa
1ª Leitura - Antónia
2ª Leitura - José Manuel
Or. Universal - Filipa

INÍCIO DA CATEQUESE - PADIM DA GRAÇA
No próximo sábado, 16 de outubro, às 

17h, no adro da Igreja de Padim da 
Graça, queremos dar início à cateque-
se com uma celebração dedicada aos 
catequizandos e encarregados da edu-
cação para a fé (pais e catequistas).

Deste modo, apelamos à presença de 
todos nessa Eucaristia (campal se o 
tempo permitir), onde serão transmi-
tidas mais informações e orientações 
para a vivência do novo ano catequé-
tico.

ANUAIS - CONFRARIA SRA DA GRAÇA
A Confraria de Nossa Senhora da 

Graça encontra-se a fazer a cobrança 
dos anuais porta-a-porta e a proceder 
também à atualização dos ficheiros de 
dados dos Irmãos. De modo a facilitar 
todo o processo pede-se por favor para 
que os Irmãos tenham junto de si os 
cartões de cobrança e os cartões indi-
viduais de todos os familiares inscritos.

A falta do cartão implica a emissão de 
uma 2ª via, o que se traduz num custo 
acrescido de 1,00€ por cada cartão emi-
tido, norma esta já em vigor desde 2020. 
Contamos com a sua colaboração!

CRISMA - Tibães e padiM da Graça
No próximo domingo presidirá à 

Eucaristia das 10h30, no Mosteiro de 
Tibães, o Sr Bispo Auxiliar de Braga, 
Dom Nuno Almeida, a propósito 
da celebração da festa em honra de 
Nossa Senhora do Rosário.

Queremos trazer à memória os 300 
anos de história da Confraria de Nos-
sa Senhora do Rosário, ainda viva no 
coração e nos lábios da comunidade 
cristã de Mire de Tibães.

“No Mosteiro de São Martinho de Tibães 
a devoção a Nossa Senhora do Rosário 
vem já desde o século XVI, do tempo de 
Abade Comendatário Frei Bernardo 

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

