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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Crescer na 
comunhão, 

acolher a 
diversidade

Um casamento em Caná da Galileia 
proporciona a terceira ‘epifania’, 
depois dos Magos e do batismo no 
Jordão: «Jesus deu início aos seus 
milagres. Manifestou a sua glória e 
os discípulos acreditaram n’Ele». Este 
é o testemunho que continuamos a 
cantar com entusiasmo: «Anunciai 
em todos os povos as maravilhas 
do Senhor». Jesus Cristo cumpre a 
aliança prometida pela boca do 
profeta. Trata-se de um compromisso 
semelhante ao vínculo matrimonial: «o 
teu Construtor te desposará; e como 
a esposa é a alegria do marido, tu 
serás a alegria do teu Deus». Alegria e 
harmonia vivem-se no seio de cada 
comunidade, repleta de diversidade 
e unida pelo mesmo vínculo: «é um só 
e o mesmo Espírito que faz tudo isto, 
distribuindo os dons a cada um».

Todos somos chamados a ser 
ativos na Igreja. Estamos dotados de 
diferentes dons. Este é o grande motor 
de qualquer processo sinodal. Juntos, 
com as características próprias de 
cada um, podemos ir mais longe. 
Caminhamos juntos para crescer 
na comunhão e na missão que nos 
é confiada por Deus. Precisamos 
de vencer a tentação do conflito e 
da divisão. As sementes da divisão 
não dão frutos. É inútil tentar impor 
as ideias, através da pressão. É inútil 
tentar desacreditar quem sente as 
coisas de modo diferente de nós. O 
respeito pela diversidade faz nascer e 
crescer a comunhão. Permitamo-nos 
ser conduzidos pelo único e mesmo 
Espírito que em todos habita e em 
todos faz despertar os seus dons.

“É um só e o “É um só e o 
mesmo Espírito”mesmo Espírito”

‘Uma Igreja diferente’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Crescer 
na comunhão
A unidade acontece através da 
harmonia de todas as cores. A 
diversidade de opiniões não é 
ameaça, é dádiva para a melhoria de 
todos, para o bem comum. Não pode 
ser motivo para desconfiança, para 
exibição ou benefício pessoal, mas 
para dinamizar a comunidade. Este 
é o ‘sonho’ de Deus ao dar o Espírito: 
uma Igreja, uma paróquia, que se abre 
à criatividade gerada pelo Espírito 
Santo para que todos, caminhando 
juntos, cresçam em comunhão.
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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, 18 / Janeiro >  19h / Cap.Sra do Ó 

Quarta, 19 / Janeiro > 19h / P. da Graça
Luís Dias da Mota m.c. esposa; Adriano 

Cerqueira da Silva m.c. esposa; 
Marcelino Dias Coelho e filha Teresa 
da Graça m.c. família

QuinTa, 20 / Janeiro >  19h30 / MoSTeiro

Sexta, 21 / Janeiro > 19h / P. da Graça
Manuel Correia Dias m.c. família; 

Carlos Alberto Calheiros m.c. esposa

SÁBado, 22/Janeiro > 18h/CaP. Sra Graça
Intenção de 30º dia por José Agostinho 

Fernandes m.c. Confraria de Ns Sra da 
Graça; Anacleto Lopes Surrador m.c. 
um amigo; Ireneu Gomes da Silva e 
Albertina Gomes da Silva m.c. amiga; 
Às Almas do Purgatório das esmolas 
do Senhor da Pedra; Manuel Joaquim 
Ribeiro Costa m.c. esposa e filhas; 
Júlia Rodrigues Pinto m.c. Felicidade 
Pinto; Maria der Lurdes da Silva 
Gomes m.c. família

SÁBado, 22 / Janeiro > 19h / Cap.Sra do Ó
 

III DOMINGO COMUM
doMinGo, 23 / Janeiro > 9h / P. da Graça
José Joaquim Gomes Soares m.c. 

esposa; Manuel Remelhe Ferreira 
m.c. filho; António Valente Peixoto 
m.c. esposa; Glória Coelho Correia 
m.c. filhos; Irmãos vivos e falecidos 
da Associação de Nossa Srª da Cabeça

doMinGo, 23 / Janeiro > 10h30 / MoSTeiro

CALENDÁRIO LITÚRGICO
17 | S. Antão, abade
20 | S. Sebastião, mártir
21 | S. Inês, virgem e mártir
22 | S. Vicente, diácono e mártir
23 | III Domingo do Tempo Comum

LeitoreS
dia 22 / Janeiro [Capela]

Leitores - a definir
dia 23 / Janeiro [iGreJa]

Introdução - Glorinha
1ª Leitura - José Manuel
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - Rosa

Deste modo, pais/catequizandos man-
tenham sempre uma proxima comu-
nicação com os catequistas. 

Continuamos a apelar ao uso de más-
cara, higienização das mãos e razoá-
vel distanciamento entre pessoas.

“CUIDAR DA PALAVRA QUE CUIDA DE NÓS” 
O Serviço de Liturgia da Arquidiocese 

de Braga promove o III Encontro 
Arquidiocesano para Ministros da 
Palavra, na véspera do Domingo da 
Palavra. O encontro será no sábado, 
dia 22/01, no Espaço Vita, das 09h30 
às 12h30, destinado à formação para 
leitores, salmistas e admonitores 
da assembleia, inspirado no gesto 
proposto pelo Plano Pastoral deste ano, 
cuidar, e terá como tema “Cuidar da 
Palavra que cuida de nós”, apresentado 
por Nuno Ventura, padre passionista. 

Será ainda feita uma abordagem prática 
à orgânica dos leccionários e a alguns 
cuidados a ter na proclamação da 
Palavra. A participação no encontro 
é gratuita, mas é necessário fazer 
inscrição, através de um formulário 
próprio, disponível aqui, no site da 
diocese ou através do tel: 253203180.

SÍNODO
[caminhar juntos]

- onde hÁ aMor naSCeM GeSToS -
S. Paulo fala na segunda leitura na 

diversidade de dons que provêm do 
mesmo espírito: “há diversidade de 
ministérios, mas o Senhor é o mesmo”. 

Paulo falava para uma comunidade 
em que as divisões eram frequentes; 
por isso, procura exortá-la a viver na 
unidade. Para isso, é preciso integrar a 
novidade e a originalidade que o outro 
tem para oferecer. 

Neste sentido, S. Paulo recorda que não 
somos donos dos nossos dons. Eles 
provêm do Espírito! Cada um deve ser 
acolhido e integrado para ser colocado 
ao serviço da comunidade.

“Sempre se fez assim” não pode ser o lema 
para uma Igreja que se quer renovar. 
Precisa incarnar e integrar a novidade 
e os desafios que os jovens querem 
trazer, na confiança que o Espírito 
também age mediante os seus dons. 
Por isso, vamos apostar na integração 
dos jovens na comunidade.

DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS
Celebramos, dias 22 e 23 de modo festivo, 

o Domingo da Palavra.
No dia 30 de setembro de 2019, me-

mória litúrgica de São Jerónimo, o 
Papa Francisco fixou esta data para o 
Domingo da Palavra: o dia em que a 
Igreja celebra o III Domingo Comum.

O Papa já tinha esclarecido o objetivo 
deste Domingo da Palavra: “Seria 
conveniente que cada comunidade pu-
desse,  num domingo do Ano Litúrgico,  
renovar o compromisso em prol da difu-
são, conhecimento e aprofundamento da 
Sagrada Escritura: um domingo dedicado 
inteiramente à Palavra de Deus, para 
compreender a riqueza inesgotável que 
provém daquele diálogo constante de 
Deus com o seu povo”.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
para reZar anTeS da reFeiçÃo eM FaMÍlia

«Proponho aos crentes que retomem 
este hábito importante e o vivam 
profundamente. Este mo mento da 
bênção da mesa, embora muito breve, 
recorda-nos que a nossa vida depende 
de Deus, fortalece o nosso sentido de 
gratidão pelos dons da criação, dá gra-
ças por aqueles que com o seu trabalho 
fornecem estes bens, e reforça a solida-
riedade com os mais necessitados».

Papa Francisco, Laudato Sí, 227

No site da paróquia (cujo link se encontra 
em rodapé) poderá encontrar, todos os 
domingos, uma proposta para a liturgia 
familiar, de onde extraímos a oração da 
benção da mesa que se segue:

Senhor Jesus, 
 tu que transformaste 
 a água em vinho, 
 numas bodas de casamento, 
transforma 
 os nossos lamentos em louvor, 
 as nossas crises em crescimento, 
 as nossas refeições em encontro familiar, 
 para vivermos juntos na alegria 
 e na abundância do teu amor. Ámen.

CATEQUESE PAROQUIAL
A catequese por grupos já retomou, 

nos dias e horários correspondentes a 
cada ano. No entanto, podem aconte-
cer intermitências em cada ano, devi-
do a contactos positivos à Covid-19. 
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