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PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que eu 
procuro o sentido 

da vida?

Felicidade, palavra de ordem. A 
Liturgia da Palavra revela-nos o 
verdadeiro segredo da felicidade. E 
projeta a nossa atenção para algo 
bastante revelador: «Onde estiver 
o vosso tesouro, aí estará o vosso 
coração» – adverte Jesus Cristo. 
Depois, anuncia o segredo: «Felizes 
esses servos, que o senhor, ao 
chegar, encontrar vigilantes». Felizes 
os que são fiéis, mesmo na noite da 
provação: em qualquer circunstância, 
são chamados a viver «cheios de 
coragem». Felizes aqueles que tudo 
esperam de Deus, porque «os olhos 
do Senhor estão voltados para os que 
O temem, para os que esperam na 
sua bondade». Felizes aqueles que, 
como Abraão e Sara, colocam a sua 
confiança em Deus, pois «a fé é a 
garantia dos bens que se esperam».

A autoestima é o primeiro passo 
para alcançar a felicidade. Serás feliz, 
quando compreenderes e aceitares 
as tuas capacidades e limitações, as 
tuas emoções e sentimentos. Porque 
«a felicidade consiste em ter uma vida 
conseguida, onde tentamos retirar 
o melhor partido dos nossos valores 
e aptidões. A felicidade consiste em 
fazer uma pequena obra de arte com 
a vida, esforçando-nos todos os dias 
por atingir a nossa melhor versão. 
[...] A felicidade tem a ver com a 
maneira como me vejo, analiso e 
julgo e com o que eu esperava de 
mim e da minha vida». Aqueles 
que são capazes de fazer disto o 
seu tesouro, tornam-se ‘pessoas 
vitamina’, têm o coração inundado de 
autoestima e de felicidade.

“Aí estará o vosso “Aí estará o vosso 
coração”coração”

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

Quais são os meus desejos? O que 
é que condiciona a minha maneira 
de viver? Como é que eu procuro o 
sentido da vida? O que é que me faz 
feliz? Uma pessoa ‘vitamina’ é uma 
pessoa luminosa. Primeiro, permite 
que o seu coração se encha da luz 
de Deus (oração); então, depois, 
torna-se um coração luminoso 
para iluminar os outros (compaixão, 
acolhimento e escuta, alegria e 
vontade de viver). Importa reconhecer 
que este processo não vem de fora 
para dentro; antes, para ser eficaz, 
tem de começar dentro de nós, pela 
autoestima, a consciência de que 
somos amados.



                           uma Igreja SInodal e SamarItana - Onde há amor, nascem gestos
 Ano PAstorAl  2021 / 2022 | Ano VIII - nº 410

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, 9 / agosTo > 19h / MosTeiro

Quarta, 10 / agosto > 19h / P. da graça
Luís Ferreira da Mota e filha m.c. esposa; 

Adelino Pinto Correia, pais e sogros 
m.c. esposa; Maria do Céu Dias e 
marido m.c. irmão José Luís Dias; José 
Joaquim Fernandes Mota m.c. esposa; 
Manuel Rocha Rodrigues m.c. família

QuinTa, 11 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó

sexta, 12 / agosto > 19h / P. da graça
Manuel Joaquim Fernandes Coelho 

m.c. esposa; Paulo Soares Antunes, 
irmãos e cunhada m.c. esposa

sÁBado, 13 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó

sÁBado, 13 /agosto > 20h/Ig. P. da graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; Maria Amélia 
Fernandes e marido m.c. filha; Maria 
Cândida S. Roberto m.c. filha; António 
Dias Correia e esposa m.c. filhos

XX DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMINgo, 14 / agosto > 9h / P. da graça
José Gomes Monte e filha m.c. filhos; 

Teresa de Jesus Silva Ribeiro m.c. 
marido; José Moreira Gonçalves m.c. 
esposa; Camilo Fernandes Gomes 
m.c. esposa; Glória Coelho Correia e 
marido m.c. filhos

doMingo, 14 / agosTo > 11h / MosTeiro
Festa do Certo (em honra de São Sebastião)

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
SEGUNDA, 15 / agosto > 9h / P. da graça
Virgínia da Cunha e marido m.c. filhos; 

Manuel Ferreira da Silva m.c. esposa 
e filhos; Manuel Peixoto Dias e pais 
m.c. irmão Narciso

SEGUNDA, 15/agosTo > 10h30 / MosTeiro

CaLeNdÁrIo LItÚrgICo
8 | S. Domingos, presbítero
10 | S. Lourenço, diácono e mártir
11 | S. Clara, virgem
12 | S. Joana Francisca de Chantal, religiosa
13 | S. Ponciano e S. Hipólito, mártires
14 | XX Domingo do Tempo Comum
15 | ASSUNÇÃO DA VIRGEM STA MARIA

reLatÓrIo de CoNtas da CoMIssÃo de 
   Festas de Nossa seNhora da graça 2019/2022
reCeItas:
Oferta comissão anterior ................ 1 000,00 €
Cartões semanais .......................... 12 400,00 €
Bares e bazares .............................. 63 000,00 €
Ofertas bazares ............................... 7 000,00 €
Rifas dos bazares ............................. 1 500,00 €
Peditório S.Miguel ............................ 700,00 €
Rifas dos prémios ......................... 10 100,00 €
Rol .................................................. 8 500,00 €
Patrocínios .................................... 27 215,00 €
 Total de receita .........................131 415,00 €
desPesas:
Palco, gerador, cantores ................. 47 150,00 €
Bandas ............................................ 7 000,00 €
Zé’s Pereiras e cabeçudos ................ 1 700,00 €
Fogo, pirotecnia ............................ 15 275,00 €
Ranchos ............................................. 700,00 €
Capela e Arcaria ............................. 4 500,00 €
Cavalos .............................................. 500,00 €
Super Música .................................. 1 250,00 €
GNR e documentos ........................ 1 200,00 €
Edp ................................................. 1 000,00 €
Bares e Bazares ............................. 31 000,00 €
Oferta: serviços religiosos e acólitos.....  800,00 €
Oferta: grupos corais e escuteiros .....  600,00 €
Tipografia ....................................... 1 490,00 €
Licença Diocese ................................. 105,00 €
Licença fogo ...................................... 150,00 €
Direitos de autor ................................ 903,50 €
Almoço cabeçudos ............................. 300,00 €
Violinha .......................................... 2 500,00 €
Lembranças ....................................... 800,00 €
Filmagem da Festa.......................... 2 010,00 €
Animação Colorida ........................... 150,00 €
Projeção Multimedia ...................... 2 000,00 €
Investimento no Bar .......................... 931,00 €
Outras despesas .............................. 1 400,00 €
Oferta á Comissão 2022/2023 ........ 1 000,00 €
 Total de despesa ........................126 414,50 €
SALDO FINAL ....................  5 000,50€

(O relatório, apuramento e resultado final 
de contas é da total responsabilidade da 

comissão de festas do respetivo ano)
O saldo final positivo obtido, por 

vontade expressa da Comissão de 
Festas, foi entregue à Confraria de 
Nossa Senhora da Graça, para as 
obras de restauro e requalificação da 
Capela de Nossa Senhora da Graça. 
Tal facto fica registado em ata própria 
da Confraria, em que se refere o acto 
e as disposições referidas.

LeItores
dIa 13 / agosto [igreja]

Introdução - Inês
1ª Leitura - Luís
2ª Leitura - José Luís
Or. Universal - Glorinha

dIa 14 / agosto [igreja]
Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Manuel
2ª Leitura -  Alberto
Or. Universal - Cecília

dIa 14 / agosto [igreja]
Introdução - Sameiro Coelho
1ª Leitura - Cila
2ª Leitura -  José Manuel
Or. Universal - Rosa

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 a quem estiver 
interessado em participar na procissão 
como figurante para contactar os 
membros da comissão: 

Félix Gomes: 961755668; Eduardo 
Moreira: 919806314; Tiago Pereira: 
963168633 ; Hé lde r  Es te ve s : 
912939466

AVISOS passeios
A Associação de reformados de Padim 

da Graça realizará um passeio à 
Figueira da Foz, no dia 19 de agosto, 
com saída às 8h. As inscrições irão 
realizar-se no dia 10 de agosto entre 
as 15 e as 16 horas.

A Associação de reformados com sede 
nos biscainhos vai realizar um passeio 
no dia 25 de Agosto. No dia 10 de 
Agosto vai fazer-se as inscrições para 
o passeio e para o convívio anual na 
junta de freguesia de Padim da Graça 
das 14:30 às 15:30.

INFORMAÇÃO - Confraria ns sra da graça
A Confraria de Nossa Senhora da 

Graça informa que está presente no 
Dia da Freguesia com angariação 
de fundos para as obras na capela.
Aproveite para saber mais sobre as 
obras em curso na capela, compre 
uma lembrança ou faça um donativo. 
Colabore, precisamos de si!

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:padimdagraca%40arquidiocese-braga.pt?subject=
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

