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VIGÉSIMO PRIMEIRO 

Isaías 66, 18-21
Salmo 116 (117)

Hebreus 12, 5-7.11-13
Lucas 13, 22-30

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Estar atentos 
para não sermos 

contaminados 
por pessoas 

tóxicas

O dom da salvação! Deus está 
empenhado em salvar toda a gente: 
«virei reunir todas as nações e todas 
as línguas». Ele trata-nos como filhos 
e corrige-nos com amor. Por isso, 
recebemos a exortação: «dirigi os 
vossos passos por caminhos direitos». 
Jesus Cristo foi também muito claro: 
o que conta é a conversão sincera 
do nosso coração. «Há últimos que 
serão dos primeiros e primeiros que 
serão dos últimos». Os convidados 
para a festa são aqueles que seguem 
o caminho da paz e da justiça, sabem 
renunciar a si mesmos para amar os 
irmãos, na esteira do exemplo dado 
pelo Mestre, Jesus Cristo. Assim se 
formam os discípulos missionários 
que anunciam, em toda a parte, a 
alegria do Evangelho: «Ide por todo o 
mundo, anunciai a boa nova».

Tóxica é o oposto de ‘pessoa 
vitamina’. São egoístas e arrogantes. 
Querem ser ‘primeiros’ em tudo. 
Querem ser o centro das atenções. 
São pessoas amargas, que projetam 
nos outros as suas frustrações 
e conflitos internos. Falta-lhes 
autoestima e confiança. Há também 
aquelas que estão sempre a assumir 
o papel de vítima, de modo a 
manipular os outros, com sentimentos 
doentios de culpa. São invejosas e 
aborrecidas, pessoas ‘escuras’, vivem 
tão amarguradas que, em poucos 
minutos, conseguem apagar a luz 
que temos dentro de nós, conseguem 
encher de tristeza o nosso coração. 
São ladrões da alegria e da felicidade. 
Como aprendemos nesta série, 
felizmente há uma alternativa!

“Primeiros que “Primeiros que 
serão dos últimos”serão dos últimos”

‘Pessoas vitamina’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Deus não desiste de nos convidar. 
Contudo, a liberdade pode levar 
algumas pessoas a escolher uma 
vida sem Deus e, portanto, a ficar fora 
do banquete. Para entrar num lugar, 
no qual tudo é amor, precisamos de 
nos deixar revestir de amor. Não faz 
sentido participar num banquete, se 
estamos decididos a não comer nem 
festejar! Pensemos naquelas vezes 
em que recusamos entrar, momentos 
em que preferimos vestir a roupa da 
inveja e do egoísmo, da soberba e 
da ingratidão, da maledicência e da 
inimizade, do ódio e da violência, e 
tantas outras ‘vestes’ que nos tornam 
pessoas tóxicas.
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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, 23 / agosTo > 19h / MosTeiro

Quarta, 24 / agosto > 19h / P. da graça
Às Almas do Purgatório das esmolas 

do Senhor da Pedra; José Joaquim 
Gomes Soares m.c. esposa; Maria de 
Lurdes da Silva Gomes m.c. sobrinha 
e marido

QuinTa, 25 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó

sexta, 26 / agosto > 19h / P. da graça
Edmundo Rodrigues Peixoto m.c. 

esposa; Anacleto Lopes Surrador 
(aniv.) m.c. família; Ana Dias da 
Rocha e família m.c. sobrinhos; 30º 
dia por Daniel da Costa Coelho m.c. 
Confraria de Ns Sra da Graça

sÁBado, 27 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó

sÁBado, 27/agosto > 20h/Ig. P. da graça
José Gomes Monte e filha m.c. esposa; 

Irmãos vivos e falecidos da Confraria 
de Ns Senhora da Graça

XXII DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMINgo, 28 / agosto > 9h / P. da graça
Domingos Alves Dias m.c. esposa; 

Júlio da Silva Correia m.c. esposa e 
filha; Manuel Rodrigues m.c. esposa 
e filhos

doMingo, 28 / agosTo > 10h30 / MosTeiro

CaLeNdÁrIo LItÚrgICo
22 | Virgem Santa Maria, Rainha
23 | S. Rosa de Lima, virgem
24 | S. Bartolomeu, Apóstolo
26 | S. Agostinho, bispo e dr da Igreja
27 | S. Mónica
21 | XXII Domingo do Tempo Comum

LeItores
dIa 27 / agosto [igreja]

Introdução - Rosa
1ª Leitura - Sameiro Coelho
2ª Leitura - Alberto
Or. Universal - Glorinha

dIa 28 / agosto [igreja]
Introdução - Filipa
1ª Leitura - Luís
2ª Leitura -  Manuel
Or. Universal - Eduarda

reLatÓrIo de CoNtas [2018 - 07/2022]
Angariação de fundos para as obras de 

conservação, restauro e reabilitação da capela
2018

Cortejo ........................................... 4 054,90 €
Flores do andor .................................. 368,00 €
Rifas .................................................. 654,00 €
Passeio ............................................... 788,50 €
Caixa ofertas para obras ..................... 596,00 €
Romeirinhos ........................................ 60,00 €
 Total de receita 2018 ....................6 521,40 €

2019
Caminhadas ....................................... 385,00 €
Flores do andor .................................. 460,00 €
Oferta da Comissão de Festas 
    2018/2019 ............................... 12 000,00 €
Passeios ........................................... 1 600,00 €
Caixa ofertas para obras ..................... 420,00 €
Romeirinhos ................................... 1 390,00 €
 Total de receita 2019 ..................16 255,00 €

2020
Caixa ofertas para obras .................. 1 201,00 €
 Total de receita 2020 ....................1 201,00 €

2021
Orçamento Participativo 
   C. M. de Braga (50%) .............. 42 177,50 €
Caixa ofertas para obras ..................... 986,50 €
 Total de receita 2021 ..................43 164,00 €

2022
[aTé 31/07/2022]

Peditório porta-a-porta .................. 9 060,00 €
Caixa ofertas para obras .................. 2 047,35 €
Peditório das Missas de domingo ........ 96,95 €
Imagem Peregrina.............................. 179,23 €
Peditório aos Emigrantes ................ 3 225,00 €
Patrocínios ...................................... 1 600,00 €
Outras ofertas anónimas ................. 2 693,76 €
Oferta da Comissão de Festas 
    2019/2022 ................................. 5 000,00 €
Oferta Grupo de Jovens Nova Luz ... 1 000,00 €
 Total de receita 2022 ..................24 902,29 €

ToTal de reCeiTas ........................................ 92 043,69 €
CusTo ToTal da oBra (com IVA incluído) .......... 289 063,37 €
totaL eM déBIto ..................................... -197 019,68 €

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor, abençoa a nossa mesa,
 para que os alimentos que tomamos
 nos fortaleçam no esforço da caridade
 e assim a nossa vida dê frutos 
 de paz e de justiça. Ámen.

FESTA DE Sto ADRIÃO E Sra DA CABEÇA 
A Comissão de Festas em honra de 

Santo Adrião e Ns Sra da Cabeça 
reforça o apelo à participação na 
procissão como figurante.

LOUVOR [CONFRARIA SRA DA GRAÇA]
Profundamente sensibilizado para a 

necessidade urgente de se realizarem 
obras de conservação, restauro, manu-
tenção e reabilitação na capela de Nossa 
Senhora da Graça, o Grupo de Jovens 
em Caminhada / Nova Luz, de Padim 
da Graça, ofereceu à Confraria de 
Nossa Senhora da Graça o valor total 
de 1000,00€ (mil euros). A verba agora 
oferecida será canalizada integralmente 
para a conta destinada aos valores 
angariados para a realização das obras.

Este valor agora oferecido resulta de 
muito trabalho, empenho, compromis-
so, excelente gestão e sentido de res-
ponsabilidade do Grupo de Jovens em 
utilizar os recursos financeiros dispo-
níveis no apoio à concretização de um 
objetivo que é de todos! A Confraria 
de Nossa Senhora da Graça, a Paróquia 
e todos os Padinenses, agradecem pro-
fundamente ao Grupo de Jovens Nova 
Luz este gesto de bondade.

APRESENTAÇÃO DE CONTAS DAS OBRAS
na Capela de ns sra da graça

A bem da transparência de todo o proces-
so que envolve a angariação de fundos 
para as obras da capela de Nossa Senho-
ra da Graça, é apresentado o resumo de 
toda a receita angariada para as obras da 
capela, até ao passado dia 31 de julho 
de 2022.

Esta angariação começou já em 2018, 
quando iniciámos a elaboração do 
caderno de encargos. A chegada da 
pandemia obrigou-nos a parar e, por isso, 
em 2020, poucas receitas conseguimos.

Estamos agora na fase crucial de todo o 
processo e, por conseguinte, temos que 
continuar esta enorme tarefa. 

Temos em curso a passagem de rifas e 
o peditório aos emigrantes, bem como 
a angariação de patrocínios. Continua 
a circular a «imagem peregrina de 
Nossa Senhora da Graça» (está agora 
no supermercado Cruz Lar) e está-se 
a preparar um cortejo, a realizar no 
próximo dia 16 de outubro. 

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