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PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é a tua 
relação com 
Deus, neste 

momento da 
tua vida?

Em três parábolas, Jesus Cristo 
apresenta-nos Deus repleto de 
alegria, sobretudo quando celebra o 
encontro e o perdão. A natureza de 
Deus é semelhante a um pastor que 
vai «à procura da que anda perdida», 
é como um pai que se alegra «por um 
só pecador que se arrependa». Até a 
linguagem do Antigo Testamento fala 
de Deus a desistir «do mal com que 
tinha ameaçado o seu povo». Como 
Moisés, que invoca o perdão, e como 
o salmista, que deseja a conversão, 
rezemos: «Criai em mim, ó Deus, um 
coração puro e fazei nascer dentro 
de mim um espírito firme». Eis o que 
pode ser um resumo deste domingo: 
apesar de todas as fragilidades, como 
Paulo, reconheço que Jesus Cristo 
«me julgou digno de confiança e me 
chamou ao seu serviço».

Chegou a hora de falarmos sobre 
a nossa relação com Deus. Aquilo 
que nos ensinaram continua a ser 
importante. Contudo, o discipulado 
não está nos conceitos doutrinais 
ou nas normas morais que nos 
transmitiram e que abraçamos como 
importantes. Ser discípulo é uma 
relação de amizade com Jesus Cristo, 
é sentir-se inundado pelo seu amor. 
Discípulo é ser missionário. Por isso, 
ser cristão é também falar aos outros 
sobre a nossa relação com Deus. Com 
assombro e autenticidade. Sem medo 
de apontar as nossas fragilidades, 
convictos de que Deus faz maravilhas, 
quando nos confiamos por inteiro à 
superabundância da sua misericórdia. 
Como é a tua relação com Deus, neste 
momento da tua vida?

“Chamou “Chamou 
ao seu serviço”ao seu serviço”

Ser discípulo, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Houve um tempo em que ser cristão 
se resumia a manter determinadas 
crenças religiosas, cumprir os 
mandamentos, jejuar, dar esmola aos 
pobres. Hoje, precisamos de assumir 
com clareza que ser cristão é fazer a 
experiência pessoal de encontro com 
Jesus Cristo. Não é um encontro físico, 
é um encontro com o Ressuscitado. 
Tal como aconteceu com Paulo. 
Disse Bento XVI: «A fé é antes de 
tudo encontro pessoal, íntimo com 
Jesus, é fazer a experiência da sua 
proximidade, da sua amizade, do 
seu amor, e só assim se aprende a 
conhecê-lo cada vez mais, a amá-lo e 
a segui-lo sempre mais».
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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, 13 / SeTembro > 19h / moSTeiro

Quarta, 14 / Setembro > 19h / P. da Graça
Feliciano da Costa Fernandes e esposa 

m.c. filha Sandra e filho Feliciano; 
Joaquina Ferreira Mota e marido m.c. 
família; José Moreira Gonçalves m.c. 
esposa

QuinTa, 15 / SeTembro > 19h / Cap. Sra do Ó

Sexta, 16 / Setembro > 19h / P. da Graça
Domingos Rodrigues Ribeiro m.c. 

família; Em honra do Santíssimo 
Sacramento, m.c. devota

SÁbado, 17 / SeTembro > 19h / Cap. Sra do Ó

SÁbado, 17/Setembro > 20h / P. da Graça
Marcelino Dias Coelho e filha Teresa 

da Graça m.c. família; José Gomes 
Monte e filha m.c. esposa e filhos; 
Maria Amélia Fernandes e marido 
m.c. filha; Rosa Rodrigues Matos e 
marido m.c. filha Ana Matos; Joaquim 
Dias Correia m.c. filha Carolina

XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM
domINGo, 18 /Setembro > 9h /P. da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Associação 

de Nossa Srª da Cabeça; Armindo 
da Silva Correia m.c. amigo; Júlio da 
Silva Correia m.c. amigo; Felicidade 
Magalhães Ferreira e Joaquim Gomes 
da Silva m.c. neta Ivone; Armindo da 
Silva Correia m.c. esposa e filho; Pais 
e Irmã Manuel Coelho

dominGo, 18 / SeTembro > 10h30 / moSTeiro

CaLeNdÁrIo LItÚrGICo
15 | Virgem Santa Maria das Dores
16 | S. Cornélio e S. Cipriano, mártires
15 | Virgem Santa Maria das Dores

LeItoreS
dIa 17 / Setembro [iGreja]

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

dIa 18 / Setembro [iGreja]
Introdução - Rosa
1ª Leitura - Albero 
2ª Leitura - José Manuel
Or. Universal - Manuel

duas raparigas, sendo que se o Presi-
dente for rapaz a Vice-Presidente deve 
ser rapariga, ou vice-versa. A definição 
dos vogais seguirá o mesmo critério.

Desejo desta forma que, a paróquia de 
Padim da Graça mantenha a sua tra-
dição e se orgulhe em ter uma comis-
são de festas composta só por jovens, e 
que, com empenho e responsabilida-
de, continue a fazer a Festa em honra 
do seu Padroeiro Santo Adrião, asso-
ciando a ela a Virgem Maria, Nossa 
Mãe e Senhora da Cabeça.     O Pároco

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.

CORTEJO PARA AS OBRAS DA CAPELA 
de noSSa Senhora da Graça

A campanha de angariação de fundos 
para as obras da capela de Nossa Se-
nhora da Graça continua. Nesse sen-
tido, será realizado um cortejo no dia 
16 de outubro, que pretende envolver 
todos os lugares da freguesia e respe-
tivos habitantes. Existe já uma equipa 
responsável pela organização do cortejo 
que conta com um conjunto de pessoas 
que aceitaram o desafio e que represen-
tam os vários lugares da freguesia.

A Confraria de Nossa Senhora da Gra-
ça e a Paróquia de Padim da Graça 
agradecem a disponibilidade e moti-
vação demonstrada pelas pessoas que, 
de forma voluntária, decidiram dar um 
pouco do seu tempo, juntando-se a nós 
para apoiar esta obra que é de todos!

Nos próximos dias irão certamente ba-
ter à sua porta. Pedimos que acolham 
bem estas equipas e que, dentro das 
possibilidades de cada um, possam 
oferecer o que bem entenderem, seja 
em dinheiro ou em produtos que 
possam depois ser leiloados no dia do 
cortejo. Apelamos à vossa generosi-
dade e à participação nesta iniciativa.

Nota PaStoraL aCerCa da ComISSão de FeStaS 
de SaNto adrIão e NS Sra da Cabeça

O Papa Francisco, numa entrevista 
dada a um canal televisivo portu-
guês, e transmitida no passado dia 5 
de setembro, dizia que “a entrada das 
mulheres [na administração normal 
da Igreja] não é uma moda feminista, 
mas é um ato de justiça que, cultural-
mente, tinha sido posto de lado”.

Já dizia o Papa em 2015: “É tempo que 
as mulheres se sintam não hóspedes, 
mas plenamente partícipes das vá-
rias esferas da vida social e eclesial”. 
Esse, adverte, “é um desafio que não 
pode mais ser adiado”. E enfatiza a 
urgência de “oferecer espaços às mu-
lheres na vida da Igreja”, favorecendo 
“uma presença mais ampla e incisiva 
nas comunidades” com maior envol-
vimento das mulheres “nas responsa-
bilidades pastorais”. 

Assim, em linha com o pensamento da 
Igreja, depois de escutado o Conselho 
Económico e Pastoral ao longo destes 
últimos anos, e demais pessoas envol-
vidas na dinâmica cristã da comuni-
dade paroquial e civil, venho por este 
meio proceder à alteração dos critérios 
para a nomeação e constituição da 
próxima (e futura) Comissão de Festas 
de Santo Adrião e de Nossa Senhora 
da Cabeça. Deste modo, a Comissão 
passará a integrar também raparigas 
solteiras, obedecendo, quanto possível, 
à lei da paridade, e assim se faz jus à 
igualdade e dignidade da mulher, com 
a sua genialidade feminina. 

Assim, a Comissão nomeada deverá 
conter 12 elementos, sendo:

- 6 rapazes solteiros e 6 raparigas solteiras; 
- sem qualquer união conjugal e ainda 

a viver na casa dos pais (critério que já 
vem da tradição);

- os nomeados devem ser residentes 
em Padim da Graça [caso não acei-
tem poderão ser escolhidos outros 
(as), sendo que devem ter uma liga-
ção direta e estreita com a comunida-
de de Padim da Graça]

- Tem de ter mais de 18 anos, no dia da 
nomeação (dia da festa);

- Institui-se o cargo de Vice-Presiden-
te, juntando-se aos cargos de Presi-
dente, Secretário e Tesoureiro.

- a distribuição dos cargos deve obe-
decer à lei da paridade: dois rapazes e 
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