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QUINTO DOMINGO

Atos 14, 21b-27
Salmo 144 (145)

Apocalipse 21, 1-5a
João 13, 31-33a.34-35

‘EXERCÍCO’ 
DA SEMANA

Aprofundar 
os momentos 

da Liturgia 
Eucarística

As maravilhas de Deus continuam 
a ser descritas pelos textos bíblicos 
propostos para este tempo pascal. Em 
modo sinodal, ontem e hoje, somos 
convocados para escutar «tudo o 
que Deus fizera com eles» e para 
contar o que Deus continua a fazer 
connosco. «Eis a morada de Deus [...]. 
Deus habitará com os homens». Por 
isso, damos graças e bendizemos a 
Deus. Maravilhosa misericórdia que 
nos salva e «se estende a todas as 
criaturas». Boa Nova anunciada a 
todas as pessoas. Mandamento que 
antes de nos ser pedido é já praticado 
por Jesus Cristo: «Como Eu vos amei, 
amai-vos também uns aos outros». 
Neste Quinto Domingo de Páscoa, a 
palavra central é ‘amor’. Todos somos 
chamados a acolher e a anunciar o 
amor misericordioso do Pai.

Bendizer, em vez de abençoar, é 
uma pequena alteração, no coração 
da Oração Eucarística, a Narração 
da Instituição. De facto, Jesus não 
‘abençoou’ o pão ou o vinho. Alguns 
até poderiam pensar que se trata de 
uma bênção sobre os dons. A riqueza 
da língua portuguesa permite-nos 
três verbos para traduzir o latino 
‘benedicere’: bendizer (a bênção 
ascendente, que é dirigida por 
nós a Deus); abençoar (a bênção 
descendente, que nos é dada por 
Deus); benzer (também descendente, 
por norma invocada sobre coisas ou 
animais). Jesus rezou uma bênção 
dirigida ao Pai, à semelhança da 
oração «Bendito sejas, Senhor nosso 
Deus...». Por isso, agora rezamos: 
«dando graças, Vos bendisse».

“Eis a morada “Eis a morada 
de Deus”de Deus”

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Bendizer 
a Deus
A meta do ser humano (e de todas 
as criaturas) não é a destruição que 
aniquila o ser e a vida, não é apenas 
a memória no coração daqueles que 
amamos e pelos quais fomos amados; 
a meta é a participação plena no ser 
e na vida divina. Isto é o que preside 
à celebração eucarística (dominical). 
A eucaristia é o sacramento do amor: 
nasce do amor infinito de Deus para 
chegar ao nosso coração, de modo 
a sair de nós para alcançar todas as 
pessoas. Maravilhosa bênção é esta 
que celebramos em cada eucaristia!
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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/

- Mês de Maria -
2ª a 6ª feira > Mês de Maria > igreja Paroquial
Oração do terço às 20h30, seguindo-se a Euca-

ristia (quando houver) ou celebração da pala-
vra, com distribuição da sagrada comunhão.

Terça, 17 / Maio > 21h / Cap. Sra do Ó

quarta, 18 / Maio > 21h / P. da graça
Domingos Rodrigues Ribeiro m.c. fa-

mília; Joaquina Ferreira Mota e marido 
m.c. família; António Esteves m.c. es-
posa e filhos; Marcelino Dias Coelho e 
filha Teresa da Graça m.c. família; Pais 
de Manuel Peixoto; Em honra do Stss 
Sacramento m.c. Maria Cândida

QuinTa, 19 / Maio > 21h / Cap. Sra do Ó

sexta, 20 / Maio > 21h / P. da graça
Francisco da Silva e esposa m.c. filha 

Conceição; Carlos Alberto Calheiros 
Pereira Oliveira m.c. esposa; Palmira 
Nogueira e marido m.c. filhos

SÁBado, 21 / Maio > 19h / Cap. Sra do Ó

sÁBado, 21 / Maio > 20h / ig. P. da graça
João Cunha Gomes m.c. irmã Cândida; 

Joaquim Dias Correia e filha m.c. filha 
Laura; Domingos José Santos Alves 
e família m.c. esposa; Miguel Vilaça 
m.c. afilhada Cecília

VI DOMINGO DE PÁSCOA
DOMINGO, 22 / Maio > 9h / P. da graça
Manuel Joaquim Ribeiro Costa m.c. 

esposa e filhas; Fernandes da Quinta e 
filhos e Elisa Fernandes m.c. Domingos 
Gomes; Aurélio Correia Ferreira e pais 
m.c. família; Fernando Dias Barbosa, 
esposa e filha m.c. filha Alda; José 
Joaquim Gomes Soares m.c. esposa; 
Olívia Gomes, marido e genro m.c. 
filha Rosa; Armindo da Silva Correia 
m.c. esposa e filho; Maria de Lurdes 
da Silva Gomes m.c. família; Regina 
Gonçalves Dias e marido m.c. filha 
Conceição; Joaquim Gomes da Silva e 
esposa m.c. filho Luís; Carlos Alberto 
de Araújo e esposa m.c. família; Rosa 
Coelho Correia e marido m.c. filhos

doMinGo, 22 / Maio > 10h30 / MoSTeiro

DOMINGO, 22 / Maio > 11h / P. da graça
- priMeira CoMunhão [4 ano de CaTeQueSe]-

PENSAMENTO DA SEMANA
“Uma vida longa é uma bênção – assim 

ensina a Sagrada Escritura –, avós 
e idosos são sinais vivos da benevo-
lência de Deus que efunde a vida em 
abundância. Bendita a casa que guar-
da um ancião! Bendita a família que 
honra os seus avós!”     [Papa Francisco]

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
eM dia inTernaCional da FaMília

Senhor Jesus Ressuscitado:
 Tu renovas todas as coisas e confias-

nos o mandamento novo do amor:
Abençoa a mesa da nossa refeição,
 com o fogo do Teu amor divino, 
 para que brilhe na nossa família
 a alegria do Teu amor gratuito,
 do amor que basta ao amor,
 do amor que não cansa nem se cansa,
 do amor com que Tu amas a todos e 

sempre, do amor, como o Teu, 
 que dá a vida inteira por mim e pelos 

outros e até ao fim. Ámen. 
aViso CoNfraria - iníCio daS oBraS na Capela
“Como todos sabemos, brevemente te-

rão início as obras na capela de Nossa 
Senhora da Graça. Chegou o momen-
to de começarmos a preparar a capela 
para o seu encerramento temporário, 
que demorará aproximadamente 10 a 
11 meses. A Confraria de Nossa Se-
nhora da Graça, após estudar vários 
cenários, decidiu por unanimidade, em 
comum acordo com o Pároco e em co-
laboração com o Conselho Económi-
co, transferir as celebrações litúrgicas 
para a Igreja Paroquial durante este 
período transitório. (...) Esta decisão 
vem ao encontro da vontade de uma 
grande maioria de fiéis e daquela que 
foi sempre a prioridade da Confraria: 
transferir a imagem de Nossa Senhora 
da Graça e as Celebrações Litúrgicas 
para um local digno e apropriado. Nas 
Eucaristias vespertinas serão os ele-
mentos da Confraria e o sacristão que 
assegurarão toda a logística associada 
a estas celebrações, contando também 
com o apoio do Conselho Económico.

Tal como acontecia na capela, estarão 
ao dispor dos fiéis duas caixas de es-
molas, uma para as ofertas a Nossa 
Senhora e outra para as ofertas des-
tinadas às obras. Os fiéis poderão as-
sim continuar a ajudar a Confraria, tal 
como até agora sempre aconteceu.”

leitores
dia 21 / Maio [iGreja]

Leitores - a designar
dia 22 / Maio [iGreja]

Leitores - a designar
CaleNdÁrio litÚrgiCo

18 | S. João I, papa e mártir
20 | S. Bernardino de Sena, presbítero

MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA
Continuamos a realizar a oração maria-

na em comunidade, neste últimos 15 
dias, na Igreja Paroquial. A oração do 
terço iniciará às 20h30, seguindo-se a 
Eucaristia, pelas 21h ou celebração da 
palavra com distribuição da comunhão.

À semelhança dos anos anteriores, propo-
mos que os movimentos/grupos dina-
mizem o terço (preparar os leitores para as 
meditações, articular os cânticos, orientar a 
oração). Os pais da catequese devem estar 
atentos e participar com os seus filhos.

CAMINHADA PASCAL - V doMinGo de pÁSCoa 
MiSSão eM ponTo - toMar Parte Na Caridade

Tomar parte na caridade significa cumprir 
toda a largura e altura do Evangelho. 
O grande anúncio de Jesus, o seu 
Evangelho, é o anúncio do Amor de 
Deus pela Humanidade. Diz São João: 
“Deus amou de modo o mundo que 
lhe enviou o seu próprio filho!” ( Jo 3, 
16). Portanto, o amor ou a caridade 
preside a toda ação da Igreja. O nosso 
programa pastoral sublinha a caridade 
como a característica fundamental da 
vida da Igreja. A Igreja existe para a 
caridade, para o amor. Não de forma 
teórica, retórica ou intelectualmente 
ideal, mas como forma de vida, como 
forma de existir. Por isso, dizemos: “onde 
há amor nascem gestos”. Tomar parte na 
caridade é assim tornar claro para todos 
que o amor ou a caridade é concreta, 
realiza-se e acontece na vida das pessoas. 
Tomar parte na caridade é responder 
aos gritos de dor e de sofrimento dos 
esquecidos, dos injustiçados, dos pobres 
e dos que choram, dos que constroem 
a paz e velam pela vida. A caridade 
tem a sua expressão máxima em Jesus. 
Na passagem do bom Samaritano fica 
claro o modo de agir de Cristo, e, por 
conseguinte, o modo que todo o cristão 
é chamado a viver no seu dia a dia.
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