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A palavra de Deus é o 
alimento que precisamos para 

fortalecer o nosso desejo de 
transformação e de vida nova. 

Neste domingo, Jesus Cristo 
quer iniciar ou retomar a 

sua ação dentro de nós, para 
renovar a nossa fé, renovar 

a nossa vida.

”
O ENCANTO DE VIVER
O essencial deste dia, Domingo da 
Palavra de Deus, gravita à volta 
deste anúncio: «Convertei-vos, pois 
está próximo o reino dos céus». 
Os textos bíblicos possuem uma 
dinâmica ativa e eficaz que diz 
respeito ao presente, aos aconteci-
mentos que estamos a viver, aqui 
e agora. A palavra de Deus faz eco 
deste refrão de António Variações: 
«Muda de vida, se tu não vives satis-
feito. Muda de vida, estás sempre a 
tempo de mudar. Muda de vida, não 
deves viver contrafeito. Muda de 
vida, se há vida em ti a latejar».
A primeira coisa que aprendemos, 
neste segundo episódio, é que Jesus 
deixou Nazaré e foi morar para Ca-
farnaum. Está na hora de deixarmos 
“Nazaré”, isto é, a fé infantil, tudo 
aquilo que nos prende ao comodis-

mo do “sempre fiz assim”, dos vícios 
guardados ao longo dos anos. Está 
na hora de ir morar para “Cafar-
naum”, ou seja, iniciar uma nova 
etapa na nossa vida espiritual. É o 
primeiro passo rumo à conversão: 
Ano novo, fé renovada.
Em segundo lugar, ensina-nos a aco-
lher a proximidade de Deus. «Está 
próximo o reino dos céus», quer 
dizer, Deus visita-nos, é Deus con-
nosco, vem despertar dentro de nós 
o encanto de viver, a alegria de nos 
sentirmos amados. Não há modo 
mais eficaz: a fé é renovada, quan-
do sentimos Deus vivo e presente.
Deixar as redes é o terceiro ensina-
mento: deixar tudo aquilo que nos 
enreda e nos prende a tantas coisas 
inúteis, para viver centrados no que 
é importante, desprendidos, sem 
medo de iniciar uma nova aventura.
Por fim, ser “pescadores de ho-
mens”, isto é, colocar as pessoas em 
primeiro lugar, cultivar relações pro-
fundas, curar feridas abertas, pro-
mover experiências fraternas. É o 
ano para novo estilo de vida: deixar 
de estar ancorado no egoísmo, para 
caminhar com Deus e para Deus, 
com os outros e para os outros. 
Hoje, Jesus Cristo diz: Tem coragem, 
eu estou contigo, abre o teu coração 
ao meu amor e terás o encanto de 
viver, verás que este ano novo te 
traz uma fé renovada. Estás sempre 
a tempo de mudar!

   Está próximo o Está próximo o 
reino dos ceús”reino dos ceús”
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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, 24 / Janeiro >  19h / MosTeiro 

Quarta, 25 / Janeiro > 19h / P. da Graça
Edmundo Rodrigues Peixoto, pais 

e sogros m.c. esposa; Maria Alda 
Matos Barbosa m.c. família; Joaquina 
Ferreira da Mota m.c. família; Manuel 
Remelhe Ferreira m.c. filho; José 
Joaquim Gomes Soares m.c. esposa

QuinTa, 26 / Janeiro >  19h / Cap. sra do Ó

Sexta, 27 / Janeiro > 19h / P. da Graça
Maria Alda Matos Barbosa m.c. pessoa 

amiga; Alzira Rodrigues e marido 
m.c. filhos; Alice Dias Gomes e 
marido m.c. filhos; Manuel Gomes 
Alves e esposa m.c. família; Maria da 
Conceição Carvalho Duarte e marido 
m.c. filhos

Sábado, 28 / Janeiro > 18h / P. da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; Júlio da Silva 
Correia m.c. esposa e filha; Aurélio 
Correia Ferreira m.c. família; José 
Gomes Correia m.c. filha Susana

sábado, 28 / Janeiro > 19h / Cap. sra do Ó

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMinGo, 29 / Janeiro > 9h / P.da Graça
Conceição Costa Barbosa m.c. família; 

José Narciso Gomes e esposa e genro 
m.c. filho José; Francisco Silva Coelho 
m.c. Conceição Gonçalves Dias; 
Manuel Dias Correia e irmãos m.c. 
irmão Tiago; Maria Soares Silva, 
marido e filho m.c. família; Daniel 
Costa Coelho m.c. mãe e irmãos; 
Rosalina Gonçalves Araújo m.c. pessoa 
amiga; Maria Amélia Fernandes e 
marido m.c. filha Conceição

doMinGo, 29 / Janeiro > 10h30 / MosTeiro

CaLendário LitÚrGiCo
24 | S. Francisco de Sales, bispo e dr da Igreja
25 | Conversão de S. Paulo, Apóstolo [FESTA]
26 | S. Timóteo e S. Tito, bispos
27 | S. Ângela Merici, virgem
28 | S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor 

da Igreja
29 | IV Domingo do Tempo Comum

RESUMO DAS CONTAS aTé 31/12/2022
relaTivas às obras na Capela sra da Graça

2018
Atividades descritas 
no resumo de contas 
de 31-07-2022 .................. 6.521,40 €

2019 
Atividades descritas 
no resumo de contas 
de 31-07-2022 .................16.255,00 €

2020 
Atividades descritas 
 no resumo de contas 
 de 31-07-2022 .................1.201,00 €

2021 
Atividades descritas 
 no resumo de contas 
 de 31-07-2022 ...............43.164,00 €

2022
- Receitas -

Peditório porta-a-porta  .....9.060,00 €
Caixa de ofertas para obras ........2.592,81 €
Peditório de uma Missa 
 de domingo por mês  ......... 586,67 €
Imagem Peregrina  .............. 553,49 €
Rifas  ................................ 2.792,00 €
Peditório aos Emigrantes  ... 5.275,00 €
Patrocínios  ....................... 5.000,00 €
Cortejo  .......................... 17.000,00 €
Iniciativas diversas  ........... 4.867,59 €
Outras ofertas particulares  .... 6.238,00 €
Oferta da Comissão de 
 Festas 2019/2022  ........... 5.000,00 €
Oferta Grupo de 
 Jovens Nova Luz  ............ 1.000,00 €       

Total de Receitas ....... 59.965,56 € 
- Despesas -

Pagamento Engipor 
 - Segurança da obra ..........  246,00 €
Pagamento AOF 
 - Empreiteiro  ............... 84.355,00 €
Pagamentos Engipor 
 - Segurança da obra  .......... 184,50 €
Pagamento Engipor 
 - Segurança da obra  .......... 184,50 €
Total de Despesas ....... 84.970,00 € 
Saldo a 31-12-2022  ........ 42.136,96 €

RESUMO FINAL
Custo da Obra (c/ Iva)  ... 289.063,37 €
Já pagámos em 2022 ....... 84.970,00 €
Ainda se deve  ................ 204.093,37 €
Temos em caixa ................ 42.136,96 €
Falta ainda angariar .....  161.956,41 €

LeitoreS
dia 28 / Janeiro [iGreJa]

Introdução - José Luís
1ª Leitura - Rosa Fonte
2ª Leitura - José Manuel
Or. Universal - Eduarda

dia 29 / Janeiro [iGreJa]
Introdução - Cila
1ª Leitura - Manuel
2ª Leitura - Luís
Or. Universal - Inês

AVISO
A associação de reformados e pensionistas 

de padim da Graça realiza um passeio a 
Aveiro no dia 31de Janeiro, com  saída 
às 8 horas as inscrições são no dia 25 
do mesmo mês entre as 15 e 16 horas.
No mesmo dia será feita a assembleia 
geral de contas e pagamento das cotas.

CANTAR OS REIS 2023
   valor anGariado e aGradeCiMenTo
Foi com muita alegria e boa disposição 

que no passado dia 13 de janeiro 
terminou o Cantar dos Reis pelas casas 
de Padim da Graça. Os elementos 
deste grande grupo de voluntários 
retomaram esta linda tradição com o 
objetivo de ajudarem na angariação de 
fundos para as obras que decorrem na 
capela de Nossa Senhora da Graça.

O acolhimento recebido na casa dos 
Padinenses foi excecional, o que deixa 
motivação para continuar a desenvol-
ver no futuro iniciativas semelhantes.

O valor total angariado foi de 5453,49€ 
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três 
euros e quarenta e nove cêntimos). Esse 
valor já foi oficialmente entregue pelo 
grupo à Confraria de Nossa Senhora 
da Graça. A Confraria e a Paróquia 
muito agradecem esta importante 
iniciativa e dão os parabéns a todos 
os voluntários que fizeram parte do 
grupo. Não tiveram medo do frio nem 
da chuva e meteram pés a caminho 
para ajudarem a Confraria nesta 
importante obra que é de todos e 
para todos. Por fim, não poderíamos 
deixar de agradecer encarecidamente 
aos Padinenses que, mais uma vez, 
contribuíram com a sua oferta.

A Todos o Nosso Muito, Muito, Muito 
Obrigado! Que Nossa Senhora da 
Graça nos/vos Abencoe!
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