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Zacarias 9, 9-10
Salmo 144 (145)

Romanos 8, 9.11-13
Mateus 11, 25-302

PERGUNTA 
DA SEMANA

Na oração, 
buscas soluções 

imediatas ou tens 
paciência para 

esperar?

O Décimo Quarto Domingo é um 
hino à alegria e ao louvor: «Exulta de 
alegria... solta brados de júbilo... Eis o 
teu Rei, justo e salvador, que vem ao 
teu encontro». Esta capacidade em 
reconhecer a presença salvadora 
está ao alcance dos humildes, os 
«pequeninos», em contraponto com 
os «sábios e inteligentes». É a maneira 
de ser e de agir de Deus. Em Jesus 
Cristo, revela-se «manso e humilde de 
coração», disposto a aliviar todas as 
cargas, em especial dos que andam 
«cansados e oprimidos». Deus «é bom 
para com todos [...], ampara os que 
vacilam e levanta todos os oprimidos». 
O cristão abandona o domínio das 
«obras da carne», consciente de que 
«o Espírito de Deus habita em vós». 
Abre o teu coração para acolher tão 
bela proposta de vida!

O ritmo impôs-se tão frenético que o 
cansaço está entranhado na nossa 
vida. Até quando nos foi imposto 
um período mais calmo, ficamos 
cansados da quietude. Estamos tão 
habituados a pensar no que está para 
vir, no que temos de fazer a seguir, 
que já não sabemos saborear o 
instante de cada momento. Tomemos 
o conselho do poeta: deixa de olhar 
para fora, entra no teu coração, 
escava dentro de ti em busca de uma 
resposta profunda. Lembra-te de que 
Deus se revela aos ‘pequeninos’, os 
humildes que buscam dentro de si a 
sua presença, a partir dos momentos 
simples do quotidiano. Não queiras 
respostas imediatas e repentinas 
soluções. Começa sempre por 
bendizer a presença divina.

“O Espírito de Deus “O Espírito de Deus 
habita em vós”habita em vós”

‘Aprender a orar’, nova série 
em laboratoriodafe.pt

Saborear
a quietude
Pensa nas vezes em que costumas 
rezar. Analisa a forma e o conteúdo 
das tuas orações. A primeira atitude, 
talvez até já o faças, consiste em 
acolher a presença, sentir-se habitado 
pelo Espírito Santo. Há quem use a 
respiração para tomar consciência 
desta presença espiritual. Deixa que 
o Espírito de Deus te conduza a uma 
quietude interior que te faça sentir 
amado, que te permita acolher Deus, 
com alegria. É Deus quem te oferece 
o descanso e a mansidão.
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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, 7 / Julho >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Intenção: 7º dia por Maria Alzira Dias 
Beato (faleceu no dia 02/07/2020)

Quarta, 8 / Julho > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

se desejar marcar intenções, contacte o pároco

QuinTa, 9 / Julho >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)

Intenção: 7º dia por Manuel Gomes 
(faleceu no dia 01/07/2020)

Sexta, 10 / Julho >  19h / CaP. Sra da Graça 
(no interior da capela, limitado a cerca de 30 pessoas)

Nestes primeiros tempos, as intenções se-
rão pelos últimos irmãos/ãs falecidos/as, 
da Confraria de Ns Sra da Graça, e que 
faleceram no tempo da pandemia. 

A confraria contactará a família, para agen-
dar o dia em que será celebrada a respetiva 
intenção.

DOMINGO XV DO TEMPO COMUM 
doMINGo, 12 / Julho > 9h30 / P.da Graça

(no adro e parque de estacionamento)
Intenção: Missa Exequial por João 

António   Magalhães Marques (faleceu 
no dia 26/04/2020,  em tempo de pandemia)

doMinGo, 12/Julho > 11h/S. GeNS [Sra da Cabeça]
(no espaços exteriores junto à capela)

Eucaristia em honra de Ns Sra da Cabeça

CaleNdÁrIo lItÚrGICo
6 | S. Maria Goretti, virgem e mártir
9 | SS. Agostinho Zao Rong, presbítero, 

e Companheiros, mártires
11 | S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa

RECOMENDAÇÕES HIGIÉNICAS [GeraiS]
1. É obrigatório o uso de máscara (que 

deve ser colocada antes de entrar na Igreja), a 
qual só deverá ser retirada no momento 
da recepção da Comunhão Eucarística.

2. Os fiéis devem higienizar as mãos 
à entrada da igreja, com um produto 
desinfetante, e, se possível, cada um 
deve-se fazer acompanhar do seu.

3. O acesso dos fiéis às Eucaristias e a 
outros atos de culto, dentro de espa-
ços fechados, será limitado no núme-
ro de participantes, de acordo com a 
dimensão da igreja/capela e as regras 
aplicáveis pelas autoridades compe-
tentes. Apenas se poderão sentar nos 
lugares permitidos e devidamente 
sinalizados. A fita vermelha/branca 
(onde existir) identifica o espaço des-
tinado à distância de segurança (onde 
não se pode sentar, excepto se forem pessoas 
que vivem na mesma casa). Há lugares 
definidos para 1 pessoa e para 2-3 
pessoas (têm de ser do mesmo agregado 
familiar). Os bancos mais pequenos 
(sem qualquer fita vermelha/branca), des-
tinam-se primeiramente a agregados 
familiares (pessoas que coabitam). Por fa-
vor, por sua segurança e dos outros, 
respeitem as indicações. Já sabemos 
que a capacidade de lotação diminuiu 
substancialmente e poderá não haver 
lugar para todos. Por isso, a prudência 
e a caridade cristãs, a par da máscara 
de protecção, são de uso obrigatório.

4. Ao entrar no espaço da celebração, os 
fiéis devem: evitar tocar com as mãos 
nas portas e outros objetos; ocupar 
apenas o seu lugar previsto/indica-
do; manter as distâncias estabelecidas 
(distância mínima de segurança de 2m 
entre cada pessoa, exceto se vivem na 
mesma casa); respeitar as orientações 
da Equipa de Acolhimento, seguindo 
as indicações dessas pessoas a quem a 
comunidade cristã confiará esta tarefa. 

5. Os fiéis pertencentes a grupos de 
risco  vitem frequentar a Eucaristia 
dominical, bem como apela-se aos 
fiéis que estão ou se sentem doentes 
a não vir à Eucaristia.

6. As regras relativas à higiene e ao 
distanciamento entre participantes 
aplicam-se, de igual modo, às demais 
ações litúrgicas e aos outros atos de 
piedade.

bitos de estar dentro da capela, obe-
decendo as recomendações da Auto-
ridade de Saúde. 

Para já, na capela daremos primazia 
às intenções que estão pendentes 
(irmãos/ãs falecidos/as, falecidos 
no tempo da pandemia), e que é de 
obrigação estatutária serem celebra-
das quanto antes.

Como se tem dito, em espaços fecha-
dos haverá lugares limitados, devido 
às dimensões que possuem estes espa-
ços. Por essa razão, e por haver menor 
frequência de fiéis durante a semana, 
as celebrações na capela decorrem à 
semana, e, assim, vamo-nos adaptando 
aos poucos e poucos a esta nova reali-
dade, que nos condiciona.

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS [Graça e TibãeS]
- Distribuição da Sagrada Comunhão.
Deverá ser recebida nas próprias mãos. 

Começaremos a realizá-la da seguinte 
forma: 

- em espaços ao ar livre, as pessoas 
dirigem-se ao lugar da distribuição, 
guardando a distância de segurança 
entre os comungantes;  

- em espaços interiores, o celebrante 
vai passar pelos bancos. Quem dese-
jar comungar fica de pé, quem não vai 
comungar senta-se.

- é obrigatório higienizar as mãos antes e 
depois de comungar, e se possível com o 
próprio gel que cada pessoa/família trás 
de casa.

- procedimento: retira a máscara (suge-
rimos tirar apenas de um lado e a ficar 
pendurada na outra orelha); higieniza 
as mãos; coloca as mãos uma sobre 
a outra (geralmente a esquerda sobre a 
direita); recebe a comunhão e leva-a à 
sua boca; higieniza as mãos e coloca 
a máscara. 

 Não se diz verbalmente o “Amen”.

- Distribuição do Boletim Paroquial. 
Recomendamos a utilização das redes 

sociais para a divulgação. Poderá fazê-
-lo, solicitando através do email da 
paróquia (para o receber por esse meio); 
ou então poderá descarregá-lo no site 
da paróquia ou através da App Kyrios 
ChMS. Deste modo, contribuiremos 
para a economia paroquial e a susten-
tabilidade ambiental. 

CELEBRAÇÕES [Graça e TibãeS]
As celebrações irão chegando ao seu 

ritmo habitual, de forma gradual, con-
forme as circunstâncias nos vão per-
mitindo.

Nesse sentido, neste mês de julho, re-
tomamos também as Eucaristias na 
Capela de Nossa Senhora da Graça. 
Contudo, para já começaremos a cele-
brar apenas à semana (6ª feira), às 19h. 

Em estreito diálogo e sintonia com a 
Confraria, decidimos optar por cele-
brações à semana, por forma a criar, 
progressivamente, novas formas e há-


