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DOMINGO

DÉCIMO QUINTO
Amós 7, 12-15

Salmo 84 (85)
Efésios 1, 3-14

Marcos 6, 7-13

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Praticar a

Aos que «abraçastes a fé», nada vos
pode deter: sois aqueles que Deus

«abençoou… escolheu… predestinou...
deu-nos a conhecer o mistério da
sua vontade». Contudo, a Escritura
alerta para a árdua condição dos
‘enviados’ em nome da fé. Amós tem
de deixar o seu trabalho, porque
Deus quer fazer dele um profeta para
enfrentar os poderes instalados: «Foi
o Senhor que me tirou da guarda do
rebanho e me disse: ‘Vai profetizar ao
meu povo’». Alertados para possíveis
contrariedades, o mesmo acontece
com os Apóstolos: «Jesus chamou os

hospitalidade:

doze Apóstolos e começou a enviá-

também abraçar

o crente sabe que «a fidelidade vai

abraçar a fé é
o irmão!

los dois a dois». Em qualquer caso,
germinar da terra», proclama que
o encontro entre a misericórdia e a
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fidelidade produz abundantes frutos.

“Abraçastes
a fé”
A sedução pode ser um dos tópicos

para configurar a experiência crente.
As imagens afetivas podem ter

‘Ainda não tendes fé’,
em laboratoriodafe.pt

qualquer relação interpessoal, de

Sedução

modo que o mesmo há de acontecer

Um jogo de sedução, uma bênção

na nossa relação com Deus. Como

de amor. Ouvimos falar da fé como

uma relação nos abre à alteridade, a

uma coisa pesada e complicada,

fé abre-nos à Alteridade, estimula a

ligada a obrigações e a proibições.

capacidade de ver os acontecimentos

Hoje, somos desafiados a dizer a fé

a partir do Outro, o Amado. ‘Abraçar’

a partir da beleza do amor. Até a

a fé é entrar nesse jogo de sedução

expressão ‘abraçastes a fé’ remete

que introduz a possibilidade de amar

para a ternura e a disponibilidade

e ser amado. Não é isso a confiança?!

para essa relação entre o divino e

Estabelece-se uma cumplicidade

o humano. Abraçar é envolver (o

sincera que aprisiona, no bom sentido,

outro) e ser envolvido (por ele). Que

aqueles que se entregam a uma

belo podermos dizer: eu abracei a fé,

relação. Por isso, podemos dizer que a

abraçado «com toda a espécie de

fidelidade e a fecundidade, isto é, a fé

bênçãos espirituais em Cristo», estou

e o amor caminham ‘abraçados’.

envolvido pelo amor de Deus.

um poder impactante. Têm-no em

A Vida
Comunidade Paroquial de

Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar

n
da

G raça

uma Igreja Sinodal e Samaritana - «Chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão» (Lc 10, 33)
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Recordar

Viver

inscrições, ficando a inscrição sujeita à
Terça, 13 / Julho > 19h / Mosteiro
LEITORES
confirmação do Departamento. Caso o
(no interior da igreja do mosteiro)
Dia 17 / Julho [capela]
número limite seja ultrapassado, poderá
Leitores - a designar
ter lugar uma segunda edição no dia 18
Quarta, 14 / Julho > 19h / P. da Graça
Dia 18 / Julho [igreja]
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)
de Julho, domingo, no mesmo horário.
Introdução - Sameiro
O almoço, em todos os casos, fica ao
Manuel da Cunha m.c. filhos; Maria
critério de cada formando.
Cândida Silva Ribeiro e família m.c. 1ª Leitura - Antónia
2ª Leitura - Manuel
No dia 24 de Julho, sábado, das 14h30
marido; José Pereira (o Pereirinha)
Or. Universal - Eduarda
às 18h, no Espaço Vita, terá lugar
m.c. sportinguistas de Padim da
a formação “Catequese: do Acto à
Graça; José Joaquim Gomes e esposa
Acção – Acolhendo as interpelações do
m.c. filha Maria; Maria Amélia Confraria de Ns Sra da Graça - tomada de posse
Fernandes m.c. filha
Directório para a Catequese”. A intenção
Depois da votação e eleição da lista
é responder a algumas necessidades de
candidata e tendo já a aprovação e
Quinta, 15 / Julho > 19h / Cap. Sra do Ó
formação e informação, sobretudo de
provissão passada pela Autoridade
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
catequistas, acerca do novo Directório
Eclesiástica, Dom Jorge Ortiga, os
para a Catequese que o Vaticano
novos órgãos da Confraria de Nossa
Sexta, 16 / Julho > 19h / P. da Graça
apresentou em Junho de 2020, o terceiro
Senhora da Graça, para o mandato de
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)
documento do género em 50 anos.
2021-2024, tomarão posse na próxima
4ª feira, às 21h30, na Capela de Nossa A inscrição nesta formação – também
António da Silva Faria m.c. esposa e
Senhora da Graça, perante o Pároco, com número de participantes limitado
filhos; Manuel Joaquim Fernandes
– deve ser feita através do formulário
que é o Órgão de Vigilância.
Coelho m.c. esposa e filhos; Maria
disponibilizado para o efeito pelo
Cândida Domingues do Monte e Dada a situação pandémica que ainda
Departamento. Mais informações
marido m.c. filhos; Domingos R. vivemos, a tomada de posse destes órpoderão ser obtidas em https://www.
Ribeiro m.c. esposa
gãos não será feita perante a comunidiocese-braga.pt/noticia/1/29548
dade paroquial, como habitualmente.
Será
uma
celebração
restrita
aos
SÁBADO, 17 / Julho > 19h / Cap. Sra do Ó
membros cessantes e aos que vão PENSAMENTO DA SEMANA
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
ser empossados, bem como com a «Não há renovação paroquial sem
SÁBADO, 17/Julho> 20h/Cap. Sra da Graça presença de alguns familiares destes compromisso social. Nunca se ama a
Deus que não se vê, se não se ama o
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)
novos elementos. Os irmãos que
quiserem tomar parte poderão fazê-lo, próximo que se vê. Estes dois amores
Luís Dias da Mota m.c. esposa; Francisco
condicionam-se reciprocamente e
desde que haja lugares e cumprindo as
da Silva Gonçalves, esposa, filhos e genro
tornam-se um só na solicitude e
regras
de
distanciamento.
m.c. filho Arlindo; Marcelino Dias
solidariedade para com todos.»
Coelho e filha Teresa Graça m.c. família Mais uma vez a paróquia agradece a to[D. Jorge Ortiga]
dos os elementos a missão e dedicação
em prol da comunidade e da fé.
XVI DOMINGO DO TEMPO COMUM
SAIR EM MISSÃO DE AMAR
DOMINGO, 18 / Julho > 9h / P. da Graça DUAS FORMAÇÕES PARA CATEQUISTAS Nesta semana, somos convidados a
programar os nossos tempos de oração,
(no interior da igreja ou no adro/parque)
silêncio e meditação para a época
Ac. de Graças ao Senhor dos Passos O Departamento Arquidiocesano para
a Formação e Ministérios Laicais
de férias que se aproxima ou que já
m.c. devoto; Domingos José Santos
está a organizar duas formações, estamosa viver. Tal como preparo
Alves e sogra m.c. esposa; Irmãos vivos
que vão ter lugar nos dias 17 e 24 de
minuciosamente o tempo de férias,
e falecidos da Associação de Nossa Srª
Julho e que se destinam sobretudo
que haja nessa programação tempo
da Cabeça; Olívia Gomes, marido e
a catequistas – mas estão abertas a
para o encontro com o Senhor.
genro m.c. filha Rosa; Joaquim Dias
qualquer
agente
de
pastoral.
Correia e filha m.c. esposa
No dia 17 de Julho, sábado, das 9h30 ORAÇÃO DE BÊNÇÃO DA MESA
às 16h30, terá lugar o Curso de Senhor, Tu chamas-nos pelo nome e
DOMINGO, 18/Julho > 10h30 / Mosteiro
Sensibilização no Centro Cultural e
envias-nos em Teu Nome, em missão,
(no interior da igreja do mosteiro)
Pastoral da Arquidiocese de Braga. para chegares à casa e ao coração de
todos. Ensina-nos a acolher-Te com
Este curso é destinado sobretudo a
CALENDÁRIO LITÚRGICO
amor, naqueles que procuram um colo,
catequistas em início de actividade ou
13 | S. Henrique
um abrigo, um afeto, uma atenção, uma
sem formação e, para poderem tomar
14 | S. Camilo de Lelis, presbítero
porta aberta, no nosso coração. Senhor,
parte
neste
curso
e
obterem
certificado
15 | S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja
faz-Te o Hóspede e o Anfitrião da
de
participação,
devem
proceder
ao
16 | Virgem Santa Maria do Monte Carmelo
nossa casa, para que Te possamos imitar
preenchimento
da
ficha
de
inscrição.
17 | Bb. Inácio de Azevedo, presbítero, e
no partir e no repartir do pão. Ámen.
Esta formação tem número limite de
Companheiros, mártires
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/

