
 B
O

LE
TI

M
 I

N
TE

RP
AR

O
Q

U
IA

L 
. A

RC
IP

RE
ST

AD
O

 D
E 

BR
AG

A 
. 8

4
4

FA
M

ÍL
IA

 S
O

LI
D

ÁR
IA

As bem-aventuranças 
iluminam o ser e a vida do 
cristão, oferecem-nos um 

novo ponto de vista sobre o 
mundo. As bem-aventuranças 
revelam-nos que a presença e 
a ação de Deus introduzem o 

ser humano na essência 
da felicidade.

”
FELICIDADE
A fé cristã, para muitas pessoas, 
está associada a proibições e res-
sentimentos, a quase tudo o que é 
enfadonho. É uma tremenda perda, 
quando a fé rima apenas com frus-
tração e sofrimento, medo e pecado.
O Sermão da Montanha pode aju-
dar-nos a perceber a fé cristã como 
uma prática de liberdade e de espe-
rança. É mais do que uma doutrina 
e normas morais. Podemos dizer 
que a liberdade e a esperança são 
características que nos configuram 
no seguimento de Jesus Cristo.
Aqui está um bom motivo para ini-
ciarmos um contacto frequente com 
a Bíblia, com o método da Leitura 
Orante. É um modo eficaz de reno-
vação da fé, um modo adequado de 
permitirmos que Jesus Cristo inspire 
a transformação da nossa vida. 

Há uma nova condição que se apre-
senta aos bem-aventurados: deles é 
o reino dos céus; serão consolados; 
para eles haverá misericórdia; serão 
chamados filhos de Deus. E a con-
clusão não deixa dúvidas: “A vossa 
recompensa é grande nos céus”.
A felicidade começa na situação 
concreta de cada um. Não há aque-
le momento certo para se ser feliz. 
Em cada momento é possível uma 
experiência profunda de serenida-
de e de alegria, não por causa das 
nossas capacidades, mas pela ação 
da graça de Deus em nós. 
No original grego, explica-nos o 
Papa, «não indica alguém que tem a 
barriga cheia ou está bem na vida». 
Feliz, bem-aventurada, é «uma pes-
soa que está em condição de graça, 
que progride na graça de Deus e 
no caminho de Deus: a paciência, 
a pobreza, o serviço aos outros, a 
consolação... Quantos progridem 
nestes aspetos são felizes e serão 
bem-aventurados».
E se disséssemos que ser feliz não 
é a meta, mas o ponto de partida. 
Porque não é temporária a feli-
cidade proclamada pelo Mestre, 
destinada a desaparecer perante 
as provações. Quando a assumimos 
como ponto de partida, a felicidade 
permanece e até pode sair fortale-
cida, crescer e amadurecer, diante 
dos contratempos. Assim nasce o 
encanto da vida!

   A vossa 
recompensa é 
grande nos 
céus”
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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, 31 / Janeiro >  19h / Cap. Sra do Ó 

Quarta, 1 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
Maria Alda Matos Barbosa m.c. Joa-

quim; António Esteves, m.c. esposa; 
Às Almas do Purgatório

- Festa da apresentação do senhor -
- COM A BÊNÇÃO DAS VELAS -

QuinTa, 2 / Fevereiro >  19h / MoSTeiro

Quinta, 2 / Fevereiro > 20h / P. da Graça
Amélia Silva Correia m.c. filho; António 

Soares Araújo, pais e sogros m.c. 
esposa; Narciso Gonçalves Coelho 
m.c. esposa e filhos

Sexta, 3 / Fevereiro > 19h / P. da Graça
Maria Alda Matos Barbosa m.c. pessoa 

amiga; Ao Santíssimo Sacramento, 
m.c. devota; Pais e avós de Maria de 
Lurdes Sousa Monteiro

Sábado, 4 / Fevereiro > 18h / P. da Graça
Irineu Gomes da Silva e Albertina 

Gomes da Silva m.c. filhos; Teresa 
da Silva Correia, marido e filhos m.c. 
filhos; José Gomes Monte e filha m.c. 
esposa e filhos; Rosalina Gonçalves 
Araújo m.c. Ns Sra da Cabeça

Sábado, 4 / Fevereiro > 19h / MoSTeiro

V DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMinGo, 5 / Fevereiro > 9h / P.da Graça

- com a Benção do pão -
Pelos familiares falecidos dos Mordomos; 
Domingos Alves Dias m.c. esposa; 

Avôs, mãe, tios e cunhada de Antónia 
Ribeiro da Mota; Irmãos vivos e 
falecidos da Associação de Nossa Srª 
da Cabeça; Maria Madalena da Silva 
Beato m.c. filhos

doMinGo, 5/Fevereiro > 11h /Cap. Sra do Ó
- Festa da entrega da cruz -

doMinGo, 5/Fevereiro > 15h30/P.da Graça
- celeBração da entrega da cruz -

CaLendário LitÚrGiCo
31 | S. João Bosco, presbítero
2 | Apresentação do Senhor [FESTA]
3 | S. Brás, bispo e mártir; S. Óscar, bispo 
4 | S. João de Brito, presbítero e mártir 

um dom de amor, um testemunho 
comprometido da realidade do Reino, 
ao serviço do projeto salvador de Deus 
para os homens e para o mundo.

AVISO
A associação de reformados do distrito 

de Braga, com sede nos biscainhos 
vai realizar um passeio no dia 08 de 
Fevereiro às amendoeiras. No dia 01de 
Fevereiro vai fazer-se as inscrições na 
junta de freguesia de Padim da Graça 
das 14:30 às 15:30.

LEITURA DA BÍBLIA NUM ANO
Desafiamos os cristãos da comunidade 

a fazer a Leitura da Bíblia em um ano. 
Para o efeito propomos um esquema que 

ajudará a fazer diariamente a leitura. 
Procure neste link https://linktr.ee/abiblia.

em1ano. Aqui encontra várias formas 
ou ferramentas para o ajudar nesta bela 
peregrinação pela Palavra de Deus.

PALAVRA do PAPA FranCiSCo...
«Através da oração, a Palavra de Deus 

vem habitar em nós e nós habitamos 
nela. A Palavra inspira bons propósitos 
e apoia a ação; dá-nos força e sereni-
dade. Em dias confusos, assegura ao 
coração um núcleo de confiança e amor 
que o protege dos ataques do maligno.»

*********
«Não devemos ter medo de proclamar a 

verdade, por vezes incómoda, mas de o 
fazer sem amor, sem coração.»

*********
«A escuta assídua da Palavra de Deus faz 

maturar uma pronta docilidade à sua 
ação, que torna fecunda a nossa vida. »

ORAÇÃO EM FAMÍLIA E DA MESA 
Cristo, nosso Mestre e Senhor:
 senta-Te à nossa mesa e ensina-nos 
 a sermos pobres no coração,
 a reagirmos com humilde mansidão,
 a rirmos e a chorarmos com os outros,
 a buscarmos com fome e sede a justiça, 
 a olharmos e a agirmos com misericórdia. 
Mantém, Senhor, o nosso coração limpo.
 Faz-nos semear a paz ao nosso redor.
 Fortalece-nos, na partilha desta refeição,
 para abraçarmos com a mesma alegria 
 as dificuldades e as oportunidades 
 do pão nosso de cada dia. Ámen. 

LeitoreS
dia 4 / Fevereiro [iGreJa]

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

dia 5 / Fevereiro [iGreJa]
Leitores - Familiares dos Mordomos

FESTA DA ENTREGA DA CRUZ
No próximo domingo, (1º domingo de feve-

reiro), retomaremos a Festa da Entrega 
da Cruz (depois de 3 anos sem a realizar). 

Este ano, por causa das obras na capela 
de Ns Sra da Graça, a cerimónia da 
benção do Pão e o rito da passagem 
e entrega da Cruz serão realizados na 
Igreja Paroquial. Assim, no  domingo: 

- às 9h, teremos a Eucaristia, com a 
Bênção do Pão, seguindo-se o rito 
tradicional da partilha, conforme 
anos anteriores, sob orientação da 
Confraria de Ns Sra da Graça;

- pelas 15h30, teremos a Celebração 
da Palavra, com a rito da passagem e 
entrega da Cruz aos novos Mordomos, 
que novamente recordamos:

- José Manuel Gonçalves Araújo e
 Maria Conceição Gonçalves Correia
  (casados em 19/08/1984)
- José Joaquim Lomar da Silva e
 Glória da Conceição Rodrigues Dias
  (casados em 13/01/1985)

FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR
No próxima 5ª feira (dia 2) celebramos 

o dia litúrgico da Festa da Apresenta-
ção do Senhor que, tradicionalmente, 
também é conhecida por Festa da 
Luz ou da Senhora das Candeias. 

A benção das velas será feita, às 20h, 
(antes da Eucaristia), no adro da Igreja 
(se o tempo permitir). 

No dia litúrgico da Festa da “Apresentação 
do Senhor”, no Templo de Jerusalém, 
celebra-se tambem o “Dia da Vida 
Consagrada”. Esse ícone – que expressa 
a entrega total de Cristo, desde os 
primeiros momentos da sua existência 
terrena, nas mãos do Pai – convida 
todos os consagrados e consagradas 
a renovar a sua entrega nas mãos de 
Deus e a fazer da própria existência 
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