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Coelet 1, 2; 2, 21-23
Salmo 89 (90)

Colossenses 3, 1-5.9-11
Lucas 12, 13-21

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Transmitir 
a alegria e a 

vontade de viver

Valorizar o que é essencial, em 
detrimento do que é efémero: «Se 
ressuscitastes com Cristo, aspirai 
às coisas do alto». Tudo o resto é 
‘vaidade’, afirma o sábio do terceiro 
século antes de Cristo: «vaidade 
das vaidades: tudo é vaidade». Diz o 
Mestre a todos os que o escutam: «A 
vida de uma pessoa não depende 
da abundância dos seus bens». 
Palavras de sabedoria e de respeito 
pelo ser humano. Uma única riqueza é 
importante: a do amor e da vida que 
se recebe de Deus para ser partilhada 
com os outros. Peçamos a Deus que 
nos sacie com a sua bondade para 
«chegarmos à sabedoria do coração». 
Por outras palavras, trata-se de nos 
revestirmos do ‘homem novo’, ou seja, 
estarmos dispostos a viver como 
homens e mulheres ressuscitados.

A ‘pessoa vitamina’ transmite alegria 
e vontade de viver. Esforça-se por 
aprender a contemplar as pequenas 
dádivas, a usufruir das coisas simples 
e agradáveis de cada dia. É também 
por aqui que passa a aspiração 
às ‘coisas do alto’. Começamos a 
viver como homens e mulheres 
ressuscitados, quando sabemos 
contemplar o quotidiano, quando 
abrimos os olhos com espanto, 
«a fim de viver plenamente e com 
gratidão um dos pequenos presentes 
da vida». Começamos a viver como 
ressuscitados, quando usamos as 
nossas capacidades para fazer coisas 
boas, «cultivando a fraternidade, 
seguindo Jesus e apreciando cada 
pequena alegria da vida como um 
presente do amor de Deus».

“Aspirai às coisas “Aspirai às coisas 
do alto”do alto”

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

Somos exortados a entrar numa nova 
ordem, que supera a ganância do 
dinheiro e as diversas contradições 
deste mundo, as causas de confrontos 
e divisões. O cristão assume-se como 
‘homem novo’, pensa como Jesus 
Cristo, olha o mundo como o Mestre, 
ama do mesmo modo, deixa-se 
iluminar pelo Espírito do Ressuscitado. 
Esta é uma possibilidade ao alcance 
de todos, sem qualquer tipo de 
segregação. Todos podemos aceder 
à vida divina. Todos podemos ter 
alegria e vontade de viver, colocando 
ao serviço dos outros os nossos bens, 
sejam materiais, sejam os dons que 
nos foram dados por Deus.
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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, 2 / agosTo > 19h / MosTeiro

Quarta, 3 / agosto > 19h / P. da graça
Teresa Marques Magalhães m.c. filha; 

Maria Céu Silva Coelho m.c. marido

QuinTa, 4 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó

sexta, 5 / agosto > 19h / P. da graça
José Moreira Gonçalves m.c. amigo; 

Maria do Céu Silva Coelho m.c. 
marido; Maria Taveiro Ribeiro e 
marido m.c. filha Lídia

sÁBado, 6 / agosTo > 19h / Cap. sra do Ó

sÁBado, 6 /agosto > 20h/Ig. P. da graça
Irineu Gomes da Silva e Albertina 

Gomes da Silva m.c. filhos

XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMINgo, 7 / agosto > 9h / P. da graça
Joaquina Cunha Mota Fernandes 

e marido m.c. filha Sandra e filho 
Feliciano; Joaquim Alves Coelho m.c. 
filho António; Manuel de Azevedo 
Mendes da Rocha m.c. esposa Amélia; 
Luzia Correia Dias e marido m.c. filha 
Glória; Francisco de Abreu, esposa e 
filho m.c. filho Manuel; José Gomes 
Correia m.c. irmão Francisco; Ac. de 
Graças ao Santíssimo Sacramento e 
a São Bento m.c. Fernando Coelho; 
Irmãos vivos e falecidos da Associação 
de Nossa Srª da Cabeça; José Carlos 
Araújo e esposa m.c. filhos; Maria 
do Sameiro Rodrigues Mota m.c. 
sobrinha Cecília; Teresa da Silva 
Correia, marido e filhos m.c. família; 
Custódia Alves Dias m.c. família; 
António Valente Peixoto m.c. esposa; 
Francisco da Silva Gonçalves, esposa 
e filhos e genro Manuel m.c. filho 
Arlindo; Domingos Alves Dias m.c. 
nora Maria Goretti; Domingos José 
Ferreira da Silva m.c. família; Carolina 
Ferreira Fernandes m.c. família; Maria 
Madalena Dantas da Mota m.c. 
marido, filho e genro

doMingo, 7 / agosTo > 10h30 / MosTeiro

DOMINGO, 7 /agosto > 11h45/ QuINtalejo
Pelo Povo

AVISOS [JUNTA DE FREGUESIA]
A Junta da Freguesia pede para avisar 

que os interessados em participar no 
almoço do Dia da Freguesia (dia 07 de 
agosto) devem levar mesa(s) e bancos, 
uma vez que as mesas do Parque 
Quintalejo já se encontram lotadas 
para o referido dia. 

Também apelamos às pessoas que levam 
mesa de casa, que devem ir no dia de 
sábado ao Quintalejo para colocar as 
suas mesas nos espaços que estiverem 
livre. 

Informa ainda que a distribuição das 
mesas já reservadas irá ocorrer no 
dia 6 (sábado), entre as 15h e as 18h.  
Quem reservou, deve-se deslocar ao 
Quintalejo nesse período das 15h 
às 18h, para que lhe seja atribuída a 
referida mesa.

A Junta da Freguesia pede ainda para 
informar que o acesso de Viaturas 
ao Quintalejo, apenas se pode fazer 
pelo campo da Srª da Graça através 
das escadas de madeira. O Acesso 
pelo Lado da Piscina, estará vedado. 
Apenas será autorizada a passagem de 
viaturas que transportem pessoas com 
mobilidade reduzida.

No Domingo de manhã, a Junta de 
Freguesia não distribuie mesas.

O Programa da Festa pode ser 
consultado na página oficial da Junta 
no Facebook ou no site da Junta: www.
jfpadimdagraca.com

A Junta da Freguesia pede para avisar 
que na próxima segunda-feira, vão 
iniciar obras de Requalificação da 
Avenida da Igreja em toda a sua 
extensão. O trânsito está limitado 
enquanto as obras decorreram, pelo que 
pedimos que usem outras vias sempre 
que for possível. Gratos pela atenção.

A Confraria de Nossa Senhora da 
Graça informa que estará presente no 
Dia da Freguesia. Aproveite para saber 
mais sobre as obras em curso na capela, 
compre uma lembrança ou faça um 
donativo. Colabore, precisamos de si!

PENSAMENTO DA SEMANA
«Não há nada que nos descanse mais do 

que estar com alguém que nos ama.»
Pe. Vasco Pinto Magalhães, sj

leItores
dIa 6 / agosto [igreja]

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

dIa 7 / agosto [igreja]
Introdução - Sameiro
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura -  Constantino
Or. Universal - Filipa

CaleNdÁrIo lItÚrgICo
1 | S. Afonso Maria de Ligório, bispo e 

doutor da Igreja
2 | S. Eusébio de Vercelas, bispo; S. Pedro 

Juliano Eymard, presbítero 
4 | S. João Maria Vianney, presbítero
5 | Dedicação da Basílica de Sta Maria Maior
6 | Transfiguração do Senhor [FESTA]
7 | XIX Domingo do Tempo Comum

FESTA DE Sto ADRIÃO E Sra DA CABEÇA 
A Comissão de Festas em honra 

de Santo Adrião e Nossa Senhora 
da Cabeça gostaria de avisar a 
comunidade padinenese, que no neste 
fim-de-semana (23 e 24 de julho) irá 
proceder à venda de rifas pela freguesia. 
Além disto, quem estiver interessado 
em participar na procissão como 
figurante ou ficar responsável por 
um andor, basta entrar em contacto 
com: Félix Gomes: 961755668; 
Eduardo Moreira: 919806314; Tiago 
Pereira: 963168633; Hélder Esteves: 
912939466

DIA DA FREGUESIA DE PADIM DA GRAÇA
No próximo domingo, 7 de agosto, 

vive-se o Dia da Freguesia. A pedido 
da Junta de Freguesia, voltaremos este 
ano a ter a Eucaristia, às 11h45, no 
espaço do convívio-Quintalejo. 

Contudo, apela-se ao espírito de 
silêncio, necessário e razoável, 
para que possa acontecer a oração 
comunitária da Eucaristia. 

Pedimos o respeito durante o tempo da 
celebração da Eucaristia. 

As pessoas devem procurar com tempo 
preparar o seu espaço para a refeição, 
de modo que se evitem movimentos 
e buralhos desnecessários. 

Que seja um momento de comunhão, 
de oração, convívio, paz e alegria de 
todos e com todos. 

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