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Génesis 3, 9-15
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2Coríntios 4, 13 – 5, 1
Marcos 3, 20-35

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Praticar todos 
os dias a oração 

do exame (de 
consciência)

«Onde estás? [...] Que fizeste?». A 
palavra bíblica confronta-nos com 
a desobediência de Adão e Eva, 
relato poético que anuncia as nossas 
infidelidades. E também exorta a não 
desanimar, pois recorda a existência 
de uma «graça mais abundante». Em 
Deus «está o perdão [...]. No Senhor 
está a misericórdia». Há, contudo, um 
alerta precioso a «quem blasfemar 
contra o Espírito». Apesar da 
fragilidade, o cristão esforça-se por 
não ficar preso às «coisas visíveis». 
Deixa-te envolver pela ação do 
Espírito Santo, que renova o ‘interior’ 
e te faz participante da morte e 
ressurreição de Jesus Cristo. Unidos, 
no acreditar e na prática do dia a dia, 
tornamo-nos familiares: «Quem fizer 
a vontade de Deus esse é meu irmão, 
minha irmã e minha Mãe».

A «graça mais abundante» é talvez 
o perdão de Deus. Não há amor 
sem perdão! Estão acoplados um 
ao outro. A grande prova temo-la 
de Deus, sempre transbordante de 
misericórdia. Este ‘episódio’ ensina-
nos que a renovação começa pelo 
‘interior’, pela docilidade que permite 
ao Espírito Santo transformar a nossa 
e a vida da comunidade. Acolhemos 
a ‘graça’, reconhecemos as nossas 
fragilidades e a importância de 
nos abrirmos ao perdão, deixar-se 
abraçar pela misericórdia divina. 
«O perdão não é fruto dos nossos 
esforços, mas uma dádiva do Espírito 
Santo, que nos enche do lavacro de 
misericórdia e de graça que brota 
incessantemente do Coração aberto 
de Cristo» (Papa Francisco).

“Graça mais “Graça mais 
abundante”abundante”

‘Falar outras línguas’
em laboratoriodafe.pt

Perdão
O Espírito de Deus renova o ser 
‘interior’ (de que fala a Segunda 
Carta aos Coríntios), faz germinar 
dentro de nós a fonte do perdão e da 
alegria, acende nos nossos corações 
o amor pelas ‘coisas invisíveis’, 
lembra-nos que somos habitados por 
uma ‘graça mais abundante’ que a 
nossa fragilidade e o nosso pecado. 
O Espírito Santo impede-nos de viver 
como meros espectadores da nossa 
existência e do mundo. Hoje, como 
ontem, não desiste de nós. O Espírito 
Santo faz de nós seres espirituais, 
membros da família divina.
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Terça, 8 / Junho >  19h / MosTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Manuel Pereira de Castro m.c. Confraria 
de Ns Sra do Ó; Maria do Sameiro 
Coelho Gomes m.c. Confraria de 
Ns Sr do Ó; Cunhados de Maria de 
Lurdes Monteiro

Quarta, 9 / Junho > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 10 / Junho >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da igreja do mosteiro)

António Peixoto Lima m.c. Confraria 
de Ns Sra do Ó; José da Costa Pinheiro 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Manuel 
Duarte Gomes m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Maria Olívia Ferreira Ma-
galhães m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Sexta, 11 / Junho > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

exPoSição do SS.mo Sacramento, àS 18h

sÁBado, 12 / Junho > 19h/Cap. sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Irmãos vivos e falecidos da Confraria 

de Ns Sra do Ó; Manuel Ribeiro 
Oliveira m.c. Confraria de Ns Sra 
do Ó; Conceição Silva Gomes 
m.c. filho António e familia; Maria 
Olívia Ferreira Magalhães e marido 
m.c. família; Manuel da Costa m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó; Manuel da 
Silva Gonçalves, esposa e filhas Teresa 
e Inês m.c. família

SÁBado, 12/Junho > 20h30/caP. Sra da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XI DOMINGO DO TEMPO COMUM
dominGo, 13 / Junho > 9h / P. da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

doMinGo, 13 / Junho > 10h30 / MosTeiro
(no interior da igreja do mosteiro ou no claustro)

Teresa Gomes Menezes m.c. marido; 
Maria Aurora Oliveira Campos m.c. 
filhos; Domingos Loureiro Gomes 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; José 
Alberto Fernandes da Cunha e Silva 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

CaLendÁrio LiTÚrGiCo
9 | S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
10 | S. Anjo da Guarda de Portugal
11 | Sagrado Coração de Jesus
12 | Imaculado Coração da Virgem Sta Maria

pelas actividades pastorais, poderemos 
estar a correr o risco de negligenciar 
aquilo que é prioritário. Urge redes-
cobrir que somos amados por Deus 
e que com Ele teremos de crescer 
numa amizade permanente que nun-
ca desilude nem engana. Tudo gira a 
partir deste centro. Ele fixou o Seu 
olhar e convidou-nos a experimentar 
o Seu amor. A solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus está a confidenciar-
-nos esta grande verdade. O amor de 
Deus significa que é Ele mesmo que 
nos toca, nos seduz, não para fazer 
coisas mas para saborear em profun-
didade a beleza da vida humana. Sou, 
de verdade, um amado por Deus. Um 
predilecto. Um escolhido. Só esta 
certeza me tranquiliza e entusiasma.

(...) Convidemos os nossos cristãos a 
que cumpram o dever de rezar pela 
santificação do clero. A solenidade 
do Coração de Jesus é oportunidade 
para suscitar esta consciencialização. 
Não se trata de um dia isolado. Mais 
do que nunca, necessitamos de ter a 
certeza de que o nosso povo reza por 
nós. Esta intenção deve estar presente 
em todas as celebrações das nossas 
comunidades. Precisamos de ser santos 
para servir o povo de Deus.

(...) Quero aproveitar este dia para 
agradecer a Deus o “Sim” dos nossos 
sacerdotes, assim como a alegria com 
que servem o povo e tantas vezes de 
um modo incompreendido e julgado 
superficialmente. São poucos os que 
compreendem e estimam os sacerdo-
tes. Eu quero mostrar, a cada um, uma 
profunda gratidão pelo seu trabalho e 
assegurar um apoio espiritual e moral, 
sinal do amor que nutro por todos. 

Louvo o Senhor pelo nosso presbitério. 
Reconheço o seu serviço e deixo uma 
palavra de estímulo e de coragem para 
que não desistam nas dificuldades 
e provações. Ser padre continua a 
ser compensador e temos o dever 
de manifestar a beleza de ser padre 
hoje. Que o Coração de Jesus nos 
acompanhe. Sejamos capazes de arder 
de amor, hoje mais do que nunca, 
oferecendo ao mundo uma Igreja que 
quer ser perita na caridade, ouvindo 
os gritos, muitas vezes imperceptíveis 
e a que os outros não prestam atenção, 
e, sobretudo, oferecendo gestos de 
compaixão e consolação.

LeiTores
dia 12 / Junho [caPela]

Leitores - a definir
dia 13 / Junho [moSteiro]

Introdução - Luísa
1ª Leitura - Claúdia Martins
2ª Leitura - Sérgio
Or. Universal - Anabela

CRUZ PAROQUIAL - presença dos MordoMos
Aos poucos e poucos, vamos vivendo 

este novo normal, revisitando e revi-
gurando costumes e tradições.

Nesse sentido, a partir do dia 1 de ju-
nho, vamos retomar a presença dos 
Mordomos da cruz e da cera, nas ce-
lebrações litúrgicas mais significativas 
da vida cristã da comunidade, entre 
elas, os funerais e eucaristias festivas.

ANUAIS DAS CONFRARIAS - CoBrança
As Confrarias estão também a retomar 

a sua atividade. Dado que têm estado 
“suspensas” as cobranças dos anuais, 
alguns membros das confrarias vão 
passar, ao longo dos próximos tem-
pos, nas casas dos irmãos/irmãs para 
fazer a atualização do rol.

ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
Na próxima 6ª feira celebramos a 

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 
Por isso, às 18h será exposto o 

Santíssimo Sacramento na igreja 
paroquial  de Padim da Graça, diante 
do qual rezaremos invocando a Divina 
Misericórdia; às 19h seguirá a Eucaristia.

UM CORAÇÃO COM ESPAÇO PARA AMAR
aPontamentoS da nota PaStoral de dom JorGe orti-
Ga, Por ocaSião da Solenidade do coração de JeSuS

Na próxima Sexta-feira, dia da Solenida-
de do Sagrado Coração de Jesus, desde 
1995 e por determinação do Papa S. 
João Paulo II, devemos viver um dia 
de oração pela santificação do clero. 
Trata-se de um dia com significado 
especial para cada um de nós, mas, ao 
mesmo tempo, de motivação para que 
todos os nossos cristãos sejam capazes 
de dedicar algum tempo a esta intenção.

(...) A nossa vida de sacerdotes está 
marcada por dois amores: Deus e o 
povo. Preocupamo-nos muito com 
o povo a quem servir mas Deus terá 
de ocupar o primeiro lugar. Cansados 
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