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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Rezar pelo mundo 
e por todas as 

autoridades

Os discípulos continuam a merecer 
a atenção do Mestre. Agora, explicita 
os ensinamentos sobre o dinheiro: 
«Não podeis servir a Deus e ao 
dinheiro». Não podemos ser discípulos, 
se pensamos apenas no proveito 
pessoal e nos tornamos escravos do 
dinheiro, em detrimento da atenção 
aos irmãos. Deus está ao lado dos 
desfavorecidos, «levanta do pó o 
indigente e tira o pobre da miséria». 
Eis o alerta: «Escutai bem, vós que 
espezinhais o pobre e quereis eliminar 
os humildes». Ser discípulo é ocupar-
se das necessidades dos irmãos. Sem 
esquecer as «preces, orações, súplicas 
e ações de graças [...], para que 
possamos levar uma vida tranquila 
e pacífica, com toda a piedade e 
dignidade». Ou seja: praticar o que é 
bom e agradável aos olhos de Deus.

A vida tranquila e pacífica nasce da 
oração, da relação de amizade com 
Deus. Parece que não serve para 
nada, no entanto, a oração muda tudo 
em nós. Ser discípulo é ter o coração 
ancorado no amor, desprendido de 
todas as coisas e bens. Por isso, a 
oração liberta do egoísmo e abre-
nos aos outros. «Qualquer pessoa 
pode bater à porta de um orante e 
encontrar nele ou nela um coração 
compassivo, que reza sem excluir 
ninguém. [...] O orante reza pelo mundo 
inteiro, carregando sobre os ombros 
as suas dores e os seus pecados. 
Reza por todos e por cada pessoa: é 
como se ele fosse a ‘antena’ de Deus 
neste mundo». A verdadeira oração só 
acontece numa atitude de amor, do 
qual brotam a tranquilidade e a paz.

“Vida tranquila “Vida tranquila 
e pacífe pacíf  ica”ica”

Ser discípulo, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Ser discípulo afeta toda a nossa 
vida, todas as nossas atitudes: na 
maneira como nos relacionamos com 
o dinheiro e com as pessoas, com 
Deus e com a natureza. Se queremos 
uma vida tranquila e pacífica, não 
deixemos de dar prioridade ao 
que é o mais importante, tal como 
aprendemos no primeiro ‘episódio’ 
desta série. Então, vimos no segundo 
‘episódio’, não coloquemos o foco 
na obtenção de riquezas materiais, 
mas na relação de amizade com 
Jesus Cristo. Há um grande caminho 
a percorrer, como aprendizes de 
discípulos, até chegarmos a uma 
«vida tranquila e pacífica».
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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, 20 / SeTembro > 19h / moSTeiro

Quarta, 21 / Setembro > 19h / P. da Graça
Carlos Alberto Calheiros Pereira 

Oliveira m.c. esposa; Ana Rodrigues 
Leça e marido m.c. filha Rosa

QuinTa, 22 / SeTembro > 19h / Cap. Sra do Ó
Sexta, 23 / Setembro > 19h / P. da Graça
Conceição Macedo Matos, marido e filha 

m.c. filha Alda; José Joaquim Gomes 
Soares m.c. esposa; Maria de Lurdes 
da Silva Gomes m.c. sobrinha e marido

SÁbado, 24 / SeTembro > 19h / Cap. Sra do Ó
SÁbado, 24/Setembro > 20h / P. da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; Teresa da Graça 
Dias Coelho m.c. família; Maria 
Soares da Silva m.c. família; Ação de 
Graças a Ns Senhora da Graça m.c. 
Antónia Roriz; Teresa da Graça Silva 
Coelho m.c. amiga; Domingos José 
Santos Alves e família m.c. esposa; 
Abílio e Clotilde m.c. filha Deolinda

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM
domINGo, 25 / Setembro > 9h /P. da Graça
Domingos Alves Dias m.c. esposa; 

Gracinda Barbosa Marques e esposa 
m.c. filha Amélia; Daniel da Costa 
Coelho m.c. mãe; Olívia Gomes, 
marido e genro m.c. filha Rosa; 
Filipe Ferreira Coelho m.c. nora 
Alice; Maria do Sameiro Fernandes 
Gomes m.c. marido e filhos; Rosalina 
Rodrigues Ferreira m.c. família

dominGo, 25 / SeTembro > 10h30 / moSTeiro

LeItoreS
dIa 24 / Setembro [iGreja]

Introdução - Inês
1ª Leitura - Rosa Fonte
2ª Leitura - José Luís
Or. Universal - Constantino

dIa 25 / Setembro [iGreja]
Introdução - Luís
1ª Leitura - Cila
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - Eduarda

CaLeNdÁrIo LItÚrGICo
21 | S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
23 | S. Pio de Pietrelcina, presbítero
25 | XXVI Domingo do Tempo Comum

aVISo - PaSSeIoS
A Confraria de N.ª Sr.ª da Graça re-

lembra que é já no próximo domingo, 
dia 25 de setembro, que se realizará o 
4º passeio da Confraria. A saída será 
às 07h em ponto, em frente à antiga 
Montagut. Quem quiser poderá esta-
cionar o automóvel no parque privado 
desta fábrica. Os portões estarão abertos 
a partir das 06h30. Lembramos que 
para evitar perdas de tempo no dia 
do passeio, o pagamento deverá ser 
feito antecipadamente a qualquer um 
dos membros da Confraria. Para mais 
informações contacte os membros da 
Confraria ou veja as nossas redes sociais.

***********
A Associação de Reformados de 

Padim da Graça realiza um passeio a 
Trás os Montes, no dia 4 de Outubro, 
com saída às 8 horas. A inscrição será 
no dia 21 de Setembro entre as 15 e 
as 16 horas no local habitual.

***********
A Associação de Reformados, com 

sede nos biscainhos, vai realizar um 
passeio no dia 07 de Outubro. No 
dia 21de Setembro vão se realizar as 
inscrições, na junta de freguesia de 
Padim da Graça, das 14:30 às 15:30.

12º ANIVERSÁRIO do CeNtro SoCIaL ParoQuIaL 
No próximo 
sábado, 24 
de setembro, 
o Centro So-
cial Paroquial 
de Mire de 
Tibães cele-
bra o seu 12º 
aniversário de 
inauguração. 
Para celebrar 
esta efeméri-
de, haverá um 

sarau nesse mesmo dia, às 21h, no sa-
lão da Casa do Povo. Este momento 
terá diversas e variadas participações 
artística, com particular organização 
e participação do GUT (Grupo Unidos 
de Tibães). A entrada é gratuita. 

Também será realizado o sorteio das 
rifas que andam a circular e que ainda 
podem ser adequiridas. De forma livre 
e espontânea poderá dar o seu contri-
buto, colaborando na angariação de 
fundos, em vista ao alargamento do nú-
mero de camas no Lar.  Apoie-nos a apoiar!

CARTA PASTORAL DE D. JOSÉ CORDEIRO
AOS FIÉIS DA ARQUIDIOCESE DE BRAGA

D. José Cordeiro acaba de escrever e 
enviar aos fiéis da Arquidiocese de 
Braga a sua primeira Carta Pastoral, 
com o título sugestivo: “Juntos, somos 
Igreja sinodal samaritana. Onde há 
amor, aí habita Deus”.

“Juntos, em processo sinodal dinâmico, 
seremos capazes de imaginar um futu-
ro diferente para a Igreja Bracarense: 
alegria contagiante, escuta acolhedora, 
portas abertas, mãe que busca os seus 
filhos, centrada no Evangelho, discí-
pula missionária, formação perma-
nente, comunhão pastoral”. “O maior 
perigo que a Igreja pode correr na 
evangelização, na celebração e na dia-
conia da caridade é querer viver como 
se Cristo não estivesse vivo e ressusci-
tado. Ele, Bom Samaritano, continua 
a gerar e a acompanhar a Sua Igreja.

O testemunho da caridade é dimensão 
fundamental na vida da Igreja, como 
nos relembrou o Papa Francisco na 
carta apostólica “Desiderio desideravi” 
(n. 37): «A pastoral de conjunto, or-
gânica, integrada, mais do que ser o 
resultado de programas elaborados é 
a consequência do colocar no centro 
da vida da comunidade a celebração 
eucarística dominical, fundamento 
da comunhão. A compreensão teoló-
gica da Liturgia não permite de modo 
algum entender estas palavras como 
se tudo se reduzisse ao aspeto cultual. 
Uma celebração que não evangeliza 
não é autêntica, tal como não o é um 
anúncio que não leve ao encontro com 
o Ressuscitado na celebração: ambos, 
por fim, sem o testemunho da carida-
de são como o bronze que soa e como 
o címbalo que retine (cf. 1 Cor 13, 1)».

Sublinhamos “a alegria contagiante”.  
“A Alegria do Evangelho enche o 
coração e a vida inteira daqueles que 
se encontram com Jesus. Quantos se 
deixam salvar por Ele são libertados 
do pecado, da tristeza, do vazio inte-
rior, do isolamento. Com Jesus Cristo, 
renasce sem cessar a alegria” (Evangelii 
Gaudium, 1). Apelamos a um leitura 
cuidada e rezada da Carta Pastoral 
e a um compromisso de empenhar-
mo-nos nas nossas comunidades a 
vivermos centrados no Evangelho, 
como discípulos missionários.
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