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ANO B

DOMINGO

TRIGÉSIMO
Jeremias 31, 7-9
Salmo 125 (126)
Hebreus 5, 1-6

Marcos 10, 46-52

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA

Onde há amor

nascem gestos:

caminhar juntos.

O itinerário percorrido, entre Jericó
e Jerusalém, surge como modo de
apresentar as condições para o
discipulado. O cego Bartimeu, na
margem, gritando e mandado calar,
é modelo e lição para os apóstolos,
ainda ‘cegos’ com a ambição do
poder: curado, «recuperou a vista e
seguiu Jesus pelo caminho». Em Jesus
Cristo, «sumo sacerdote [...] constituído
em favor dos homens», cumpre-se
a salvação anunciada pelo profeta
Jeremias. Como naquele tempo,
somos convidados a proclamar os
louvores de Deus: «Soltai brados de
alegria». Sim, «grandes maravilhas fez
por nós o Senhor, por isso exultamos
de alegria». Nós somos esse povo de
salvos quando, pela fé, decidimos
seguir as pegadas do Mestre, quando
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FAMÍLIA SOLIDÁRIA

lhe confiamos toda a nossa vida.

“Seguiu Jesus
pelo caminho”
Caminhar com Jesus, caminhar
juntos: eis o grande desafio do

discipulado, o grande desafio para

‘Onde há amor nascem gestos’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

tempos. Três palavras orientam este

Igreja Sinodal

momento histórico, «o caminho que

A atitude de Jesus Cristo,

Deus espera da Igreja do terceiro

acompanhada por aqueles que

milénio»: comunhão, participação

animam o cego, revela a essência

e missão. Hoje, peçamos ao Senhor

da Igreja Sinodal: a caminho, atenta

Jesus que nos cure a cegueira da

a todos os ‘gritos’, também os que

autorreferencialidade, do clericalismo,

incomodam a partir das bermas,

da tentação do poder, de mandar

o Papa gosta de lhes chamar

calar as vozes incómodas. Sinodal

periferias, com palavras e gestos

é uma Igreja que acolhe o grito

de ânimo (e não de recriminação),

de todos, escuta os seus anseios,

permitindo que, de pé, possamos

caminha com todos, certa de que,

seguir juntos. Interpela o Papa

no diálogo, pode dar a conhecer as

Francisco: «Nós, comunidade cristã,

maravilhas que Deus fez e faz por

encarnamos o estilo de Deus, que

nós. Onde há amor nascem gestos:

caminha na história e partilha as

caminhar juntos!

vicissitudes da humanidade?».

a Igreja Católica, nos próximos

A Vida

n
da

uma Igreja Sinodal e Samaritana - Onde há amor, nascem gestos

Comunidade Paroquial de

Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar
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Recordar

Viver

Por todos os que falecerem por causa
da pandemia...

Dia 1 de novembro, segunda-feira, às
16h, faremos a habitual romagem ao
Cemitério. Far-se-á uma celebração
breve da Palavra, onde se evocarão os
irmãos falecidos, “segundo a esperança a
que fomos chamados”. Será uma oração
de louvor e de sufrágio pelos irmãos
defuntos. Participem nas missas da
paróquia e marquem presença no
Cemitério, na Oração que a Igreja faz
pelos seus fiéis defuntos.
Obrigatório uso de máscara.

Terça, 26 / Outubro > 19h / Mosteiro
Quarta, 27 / Outubro > 19h / P. da Graça

TERÇA, 2 / Novembro > 19h / P. da Graça ORAÇÃO NO CEMITÉRIO

Quinta, 28 / Outubro > 19h / Cap. Sra do Ó
Sexta, 29 / Outubro > 19h / P. da Graça

27 | B. Gonçalo de Lagos, presbítero [MF]
28 | S. Simão e S. Judas, Apóstolos [FESTA]
31 | XXXI Domingo do Tempo Comum

SÁBADO, 30 / Outubro > 19h / Cap. Sra do Ó

LEITORES
Dia 30 / Outubro [Capela]
Leitores - a definir
Dia 31 / Outubro [Mosteiro]
Introdução - Filipa
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura - Mariana
Or. Universal - Tiago

Manuel Correia Dias e esposa m.c. família;
Manuel Gomes Araújo m.c. mãe

António da Silva Faria m.c. esposa e
filhos; Manuel Joaquim Fernandes
Coelho m.c. esposa e filhos; Armindo
da Silva Correia m.c. esposa e filho

SÁBADO, 30/Outubro> 20h/Cap. Sra da Graça

Eucaristia em Memória e Acção de
Graças a Deus pela vida de Elisa
Fernandes da Silva (42º aniv. de falecimento)
30º dia por José Joaquim Gomes Soares
m.c. Confraria de Ns Sra da Graça;

XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM

DOMINGO, 31 /Outubro > 9h / P. da Graça

Domingos Alves Dias m.c. esposa;
José dos Reis Duarte m.c. filha Rosa;
Manuel Rodrigues m.c. esposa e
filhos; Domingos José Ferreira da
Silva m.c. família; Filipe Ferreira
Coelho m.c. nora Alice; Maria de
Jesus Silva Graça, mc. marido e filhos

CALENDÁRIO LITÚRGICO

CATEQUESE - horários e dias
Ano

4ª feira 17h45
(salas)

2º

Patrícia

4ª feira

18h

3º

Patrícia

4ª feira

18h

(2012)

4º

Stacy

sábado
(adega)

12h

5º

Aurora

4ª feira

19h

6º

Alexandra

sábado
(adega)

14h

7º

Lúcia / Graça

sábado

9h30

8º

grupo A: Adriana
grupo B: Filipa

sábado

14h
11h15

9º

Tiago

4ª feira 18h30
(salas)

(2006)

10º

Ricardo

sábado
(sala CNE)

10h

11º

Cilinha

sábado

16h

(2014)
(2013)

(2010)

(no interior da igreja ou no adro / parque)

(2009)

SEGUNDA, 1/Novembro > 10h30/Mosteiro

(2008)

(celebração de visita ao cemitério)

Comemoração dos Fiéis Defuntos

TERÇA, 2 / Novembro > 7h / Mosteiro
Por todos os fiéis defuntos

TERÇA, 2 / Novembro > 9h / P. da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

Por todos os fiéis defuntos

TERÇA, 2 / Novembro > 18h / Cap. Sra do Ó

Por todos os que falecerem por causa
da pandemia...

Hora

Carla

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

SEGUNDA, 1 / Novembro > 16h / P. da Graça

Dia/
Local

1º

(2011)

Pelo Povo

Catequistas

(2015)

DOMINGO, 31 / Outubro > 10h30 / Mosteiro

SEGUNDA, 1 / Novembro > 9h / P. da Graça

PEDITÓRIO CONTRA O CANCRO

(2007)

(2005)

(salas)
(salas)

(salas)

(adega)

(sala CNE)

(adega)

Nota: Estes horários poderão sofrer alterações

SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS

A Semana dos Seminários que se realiza
em Portugal de 31 de outubro a 07 de
novembro de 2021, tem como tema:
“Para estarem com Ele e para os enviar
a proclamar” (Mc 3, 14).

Decorrerá de 30 de Outubro a 2 de
Novembro. A nossa paróquia não pode
ficar indiferente a esta causa. Assim,
serão várias as pessoas, devidamente
identificadas, que estarão a realizar o
peditório, antes e após as eucaristias
semanais e dominicais, assim como, no
cemitério. O Lions Clube de Braga, como
organizador e dinamizador do peditório,
apela à contribuição de todos, porque na
luta contra o cancro, todos contam.

AVISO

A Associação de Reformados e Pensionistas de Padim da Graça vai realizar
um passeio convívio no próximo dia
8/11 (volta ao Minho). A saída é às 8h.
As inscrições são no local habitual, no dia
26/10, entre as 15h e 16h.

CONFRARIA Sra da graça: Assembleia Geral

Nos termos da alínea 2), § 2.º do artigo 17.º do estatuto, são por este meio
convocados os Irmãos da Confraria,
para reunirem em assembleia-geral
ordinária, no dia 07-11-2021 (domingo), pelas 11h, no auditório da
junta de freguesia (escola velha), com
a seguinte ordem de trabalhos:
1º apresentação, discussão, apreciação
e votação do plano de atividades e
orçamento para 2022, nos termos do
artº 53º dos estatutos.
2º: Eleições para Triénio (2020/2023)
– Marcação de data;
3º Outros assuntos de interesse.
4º Palavra aos irmãos.
Se à hora indicada não se achar presente
o número suficiente de irmãos, a Assembleia funcionará meia hora depois, com
qualquer número de presenças, conforme o
disposto no § 1º.do artigo 14º. do estatuto.
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