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ASSUNÇÃO

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)

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

Manuel Rodrigues Ferreira m.c. família; 
Luís Dias da Mota m.c. esposa; Inês 
da Cunha Costa m.c. filho Joaquim; 
José da Silva Ferreira e esposa m.c. 
filho; Marcelino Dias Coelho e filha 
Teresa Graça m.c. família

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

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

Manuel Joaquim Fernandes Coelho 
m.c. esposa e filhos; Carlos Alberto 
Calheiros Pereira Oliveira m.c. esposa; 
Paulo da Cunha e esposa m.c. filhos

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

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

Rosa Marques e Arlinda Gomes da 
Silva m.c. marido; Joaquim Dias 
Correia m.c. filha Laura; Abílio e 
Clotilde m.c. filha Deolinda; 30º dia 
por Manuel Joaquim Ribeiro da Costa 
m.c. Confraria de Ns Sra da Graça

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

(no interior da igreja ou no adro/parque)
Armindo da Silva Correia m.c. esposa; 

Manuel Joaquim Ribeiro da Costa m.c. 
esposa e filhas; Glória Coelho Correia 
e marido m.c. filhos; Domingos José 
Santos Alves e sogro m.c. esposa; 
Maria das Dores Gomes e marido m.c. 
filhos; Olívia Gomes, marido e genro 
m.c. filha Rosa

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

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

irá efetuar a venda ao público, no for-
mato take-away, de Frango Assado e 
Costela Assada no sábado à noite e de 
Vitela Estufada no domingo ao meio-
-dia. Quem estiver interessado, deve 
proceder à respetiva reserva e efetuar o 
seu levantamento com marcação prévia. 

Deste modo, apelamos à adesão de todos 
e agradecemos o apoio demonstrado 
nas redes sociais nestes tempos difíceis. 
Contactos: Félix Gomes (961755668); 
Eduardo Moreira (919806314); Tiago 
Pereira (963168633); Hélder Esteves 
(912939466)

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

com Síndrome MEF2C, tem como 
objetivo a angariação de fundos para 
a realização de ciclos intensivos de 
terapia 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 traseiro 
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 artigos 
de mulher), sendo que o valor dos 
artigos variam entre os 2€ e os 15€. 

Para mais informações sobre a 
Associação pode aceder à página de 
facebook @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”.

LeItores
dIa 21 e 22 agosto [CapeLa e igreja]

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 salvadora. 
Plenamente unida a Cristo, como Sua 
Mãe e Sua serva humilde, associada, 
estreitamente a Ele, na humilhação 
e no sofrimento, não podia deixar de 
vir a participar do mistério de Cristo 
ressuscitado e glorificado, numa con-
formação levada até às últimas conse-
quências. 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. A Assunção de Maria 
ao Céu, em corpo e alma, é a garan-
tia 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!

aVIso - CoMissão de FesTas sTo adrião e de sra da CaBeça
A Comissão de Festas em Honra de 

Santo Adrião e de Nossa Senhora da 
Cabeça informa a comunidade que, 
neste fim-de-semana, 14 e 15 de agosto 

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