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Sabedoria 9, 13-19
Salmo 89 (90)

Filémon 9b-10.12-17
Lucas 14, 25-33

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Viver o «Tempo 
da Criação»

— bit.ly/Criacao22

Jesus Cristo não abdica de 
apresentar a verdade sobre a missão, 
sendo também muito claro com os 
discípulos. Por três vezes repete a 
condição de prioridade, antepondo-a 
à família, a si mesmo e aos bens: 
«não pode ser meu discípulo». A 
radicalidade do Mestre está sempre 
presente! Aos nossos olhos, pode 
parecer impossível. «Quem poderá 
conhecer, Senhor, os vossos desígnios, 
se Vós não lhe dais a sabedoria?». 
Invoquemos, portanto, com confiança: 
«Desça sobre nós a graça do Senhor 
nosso Deus». Acreditar em Jesus Cristo 
implica disponibilidade para o seguir, 
implica a prática da caridade. Onde 
há amor, nascem gestos! Uma atitude 
concreta passa por acolher quem 
quer que seja «como irmão muito 
querido». O amor é capaz de tudo!

Ser discípulo é escolha consciente 
e ação positiva: primeiro, escolher 
como prioridade o estilo de vida do 
Mestre; depois, agir como Jesus Cristo. 
Quando damos prioridade às coisas 
mais importantes, passa a haver, na 
nossa vida, mais tempo para isso que 
é mais importante, sem deixarmos 
de ter tempo para as outras coisas. 
Ao contrário, se começarmos pelas 
coisas banais, ficamos sem tempo 
para o que é mais importante. Esta é 
a grande lição que Jesus Cristo nos 
oferece, através da prioridade e da 
renúncia. O primeiro passo consiste 
em limpar o entulho que temos nos 
corações e nas cabeças. Precisamos 
de aprender a viver com intenção, 
não por omissão. Deste modo, tudo se 
torna mais claro e mais suave.

“Ser meu discípulo”“Ser meu discípulo”

Ser discípulo, nova ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

O caminho do discipulado é proposto 
a todos, a mim e a ti. Não é somente 
para alguns ou para alguma vocação 
específica dentro da Igreja. O 
evangelista relata que o Mestre estava 
a falar para uma grande multidão. 
Cada um de nós, sem exceção, faz 
parte dessa grande multidão. Hoje, em 
três modalidades, o Mestre assinala 
a prioridade do discipulado. Por três 
vezes, com outros tantos exemplos, 
sublinha a necessidade de fazer 
uma escolha consciente. Por outro 
lado, com tal insistência, Jesus Cristo 
também nos mostra que a escolha 
em ser discípulo dele afeta todas as 
dimensões da nossa vida.
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver
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nA GrAçA
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Segunda, 5/Setembro > 20h30/P. da graça
Ac. de Graças ao Santíssimo Sacramento 

m.c. Maria de Lurdes; Carlos Alberto 
Monteiro, m.c. irmã

terça, 6 / Setembro > 20h30/P. da graça
Às Almas do Purgatório, m.c devoto

Quarta, 7/Setembro > 20h30/P. da graça
Às Almas do Purgatório das esmolas 

do Senhor da Pedra; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. amigo; Daniel 
da Costa Coelho m.c. amigo Francisco; 
José Joaquim Fernandes Mota m.c. 
esposa; Rafael José Costa Nogueira, pais, 
cunhado e sobrinho m.c. irmão Joaquim

Quinta, 8/Setembro > 20h30/P. da graça
Em honra de Nossa Senhora (Natividade)

e de Santo Adrião. Pelo Povo

Sexta, 9 / Setembro > 20h30/P. da graça
Manuel Soares Coelho m.c. esposa e 

filhos; Manuel Joaquim Fernandes 
Coelho m.c. esposa; Manuel Martins 
da Rocha e esposa m.c. neto Rafael; 
Maria Augusta Silva Beato m.c. filhos 

SÁbado,10/Setembro > 20h30/CaP. Sra graça
Eucaristia, no adro da Capela de Ns Sra da 

Graça, seguindo-se no fim da Procissão 
de Velas, em honra de Ns Sra da Cabeça

Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 
Ns Senhora da Graça; Adelino Pinto 
Correia, pais e sogros m.c. esposa; 
Maria da Conceição Silva Graça m.c. 
marido; José Gomes Correia, pais e 
irmão m.c. irmão Francisco; Irineu 
Gomes da Silva e Albertina Gomes 
da Silva m.c. filhos; António Valente 
Peixoto m.c. esposa; Manuel José 
Soares, esposa e filho m.c. família

DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
DOMINGO, 11 / Setemnro > 10h30 / moSteiro

domingo, 11 / Setembro > 16h / P. da graça

Festa de sto adrião e Ns sra da Cabeça

Eucaristia Solene em honra do Padroeiro, 
Santo Adrião, e Nossa Senhora da Cabeça, 
com o Sermão e Procissão.

Pelo Povo, especialmene, irmãos vivos e 
falecidos da Associação de Nossa Srª 
da Cabeça

SÍNODO
-síntese portuguesa enviada ao vaticano-
«A síntese sinodal, publicada no site da 

CEP, aponta também para a necessi-
dade de um “diálogo intergeracional e 
entre movimentos e paróquias”, numa 
metodologia sinodal permanente, que 
dê voz “às minorias e estabeleça um 
diálogo com as periferias, denuncia-
dora da pobreza, “apoiando os pobres, 
valorizando o que é essencial a uma 
vida digna e dando maior atenção aos 
recursos do planeta”. 

Os participantes apontam a necessidade 
de “eliminar as barreiras arquitetónicas 
e outros obstáculos que dificultem o 
acesso aos espaços de culto” e uma 
“forma renovada de comunicação”.

“Uma linguagem mais cuidada, aberta e 
adaptada às realidades, capaz de clari-
ficar os conteúdos da fé, e que faça uso 
regular da comunicação digital e das 
redes sociais para uma melhor evan-
gelização, divulgação e proximidade. 
Uma linguagem que abandone deter-
minados formalismos e dicotomias 
exclusivas de batizados/não batizados, 
crentes/não crentes, etc., para que 
todos se sintam membros da mesma 
comunidade”, pode ler-se.

O documento, a terminar, sublinha a 
importância de “consolidar a consciên-
cia sinodal”, continuando “a dinâmica 
de caminhada conjunta, com linhas 
pastorais programáticas suscitadas 
pela Conferência Episcopal Portugue-
sa para toda a Igreja em Portugal”, a 
partir de uma “escuta das dioceses, que, 
por sua vez, escutam as suas comuni-
dades, refletindo e concretizando as 
propostas de mudança apresentadas”.

“O mundo precisa de uma «Igreja em 
saída», que rejeite a divisão entre 
crentes e não crentes, que olhe para a 
humanidade e lhe ofereça mais do que 
uma doutrina ou uma estratégia, uma 
experiência de salvação, um «golpe de 
dom» que atenda ao grito da humani-
dade e da natureza”, finaliza.»

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor, abençoa-nos a nós e aos dons 

da Criação. 
Que esta refeição familiar edifique a 

nossa casa na alegria do Teu amor e 
nos fortaleça na luta diária por um 
mundo melhor. Ámen. 

CaLendÁrio LitÚrgiCo
8 | Natividade da Virgem Santa Maria
8 | Santo Adrião, Mártir
9 | S. Pedro Claver, presbítero

LeitoreS
dia 10 / Setembro [Sra da Graça]

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

dia 11 / Setembro [iGreja]
Leitores - Comissão de Festas 

Sto ADRIÃO e nS Sra da CABEÇA - TERÇO
Do dia 5 a 9 de setembro, às 20h, na 

igreja paroquial, haverá o terço medi-
tado em honra de Ns Sra da Cabeça, 
seguindo-se no fim a Eucaristia. 

No dia 10, sábado, o terço será rezado 
durante a procissão de velas, em hon-
ra de Ns Sra da Cabeça e no Domin-
go será às 15h15.

inSCriçõeS Para a CATEQUESE [2022/2023]
Até ao dia 18 Setembro decorrem as 

inscrições para a catequese do próxi-
mo ano pastoral 2022-2023. Assim, 
as crianças que fazem 6 anos, até 31 
de Dezembro de 2022, poderão ser 
inscritas, se assim for a vontade e fé dos 
pais, na proposta catequética desta 
comunidade paroquial. Para tal, de-
verão usar uma ficha própria que se 
encontra nas sacristias, bem como 
trazer a cédula da vida cristã e uma 
fotografia tipo passe. A inscrição 
deve ser entregue na sacristia da igre-
ja paroquial, no final da Eucaristia.

AVISO [CONFRARIA NS SRA DA GRAÇA]
A Confraria de Ns Senhora da Graça 

informa que se encontram abertas as 
inscrições para o 4º passeio, a realizar 
no dia 25/09, domingo. A partida será 
às 07h, junto do campo de futebol 
e a chegada está prevista às 19h. O 
percurso contempla a visita à igreja 
de São Gonçalo de Amarante, recen-
temente restaurada, a visita ao Museu 
Municipal de Penafiel, o almoço e Ro-
meirinhos na Senhora do Castelinho, 
no Marco de Canaveses e a visita ao 
Santuário do Menino Jesus de Praga. 
Para mais informações e inscrições 
contacte os membros da Confraria. 
Os lugares são limitados.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
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