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O primeiro dia de cada 
ano civil abre com a visita 

abençoada de Deus. O 
nascimento do Emanuel é 
a bênção das bênçãos, que 
a todos alcança e a todos 

compromete no plano 
salvador. Celebremos 

o nome de Jesus!

”
A BÊNÇÃO DE DEUS
Festejar o Ano Novo é uma bênção 
do Emanuel. É o primado da graça 
que lembramos no primeiro episó-
dio, uma das prioridades assinala-
das na Carta Apostólica no termo do 
Grande Jubileu do Ano 2000: é uma 
bênção que brota do coração divino 
para nos cumular com o seu amor. 
Cultivemos aquela disposição inte-
rior, escreveram os nossos bispos na 
Mensagem para o tempo de Adven-
to e Natal, que «revela a confiança 
fundamental na bênção de Deus, o 
Deus amigo das pessoas, que nos 
dirige o seu olhar amoroso e gracio-
so, que dá sustento e alento à nossa 
vida. […] A visita de Deus é a bênção 
que somos chamados a acolher, tor-
nando-nos anfitriões da sua presen-
ça, da sua graça, da salvação que 
nos oferece em Jesus Cristo».

Festejar o Ano Novo há de ser 
motivo para, à maneira dos pasto-
res, que glorificavam e louvavam a 
Deus, expressarmos a mais profun-
da gratidão e entoarmos o mais 
demorado louvor ao Deus que está 
connosco e nos abençoa.
O evangelho conclui: «foi chamado 
com o nome Jesus, o que fora dado 
pelo anjo antes de ter sido concebi-
do no ventre materno».
Na tradição bíblica, o nome é mais 
do que uma escolha dos pais (ou 
dos padrinhos), antes indica a 
missão da pessoa. Neste caso, Deus 
comunica qual é a missão deste Me-
nino: Jesus significa «Yahvé é o Sal-
vador». O nome define a sua missão: 
salvar o povo dos seus pecados.
Jesus Cristo, ao longo de todo o 
evangelho, do nascimento na gruta 
de Belém à ressurreição na gru-
ta de Jerusalém, mostra que veio 
para salvar o povo de todos os seus 
pecados. Mais ainda: continua a vir 
agora, a estar connosco, para nos 
abençoar com o mesmo amor que a 
todos salva de todos os pecados.
Qualquer relação de amor que 
seja autêntica, apoia-se no conhe-
cimento do nome do outro. Neste 
caso, esse Outro, de quem ficamos 
a conhecer o nome, ou seja, a sua 
missão, está connosco todos os dias, 
para nos salvar, para crescermos e 
amadurecermos numa íntima rela-
ção de amor.

   Foi Foi 
chamado chamado 
com o nome com o nome 
Jesus”Jesus”
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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, 3 / Janeiro >  19h / MosTeiro 

Quarta, 4 / Janeiro > 19h / P. da Graça
José Joaquim Fernandes Mota m.c. 

esposa; Manuel Joaquim da Silva 
Gomes e esposa m.c. família

QuinTa, 5 / Janeiro >  19h / Cap. sra do Ó

Sexta, 6 / Janeiro > 19h / P. da Graça
- dia litúrgico da epifania do senhor -

Ac. de Graças ao Santíssimo Sacramento 
m.c. pessoa devota; Maria Cândida 
Moreira Gomes e marido m.c. família

Sábado, 7 / Janeiro > 18h / P. da Graça
30º dia por José Gonçalves de Abreu 

m.c. Confraria de Ns Sra da Graça; 
Rosa Marques m.c. marido; António 
Dias Martins Reis m.c. esposa

EPIFANIA DO SENHOR
- festa de reis -

doMinGo, 8 / Janeiro > 9h / P.da Graça
Fernando Dias da Mota, sogros e 

irmãos m.c. filho Francisco; Adriano 
Gomes Coelho m.c. esposa e filhos; 
Maria Madalena da Silva Beato 
m.c. filha Ana Maria; Rosa da Costa 
Coelho e marido m.c. filho Manuel; 
Irmãos vivos e falecidos da Associação 
de Nossa Srª da Cabeça; Narciso 
Gonçalves Coelho m.c. esposa e filhos; 
Em honra de Ns Sra da Cabeça m.c. 
Ana Maria

doMinGo, 8 / Janeiro > 10h30 / Cap. sra do Ó
 

doMinGo, 8 / Janeiro > 17h / MosTeiro

CaLendário LitÚrGiCo
2 | S. Basílio Magno e S. Gregório de Nazianzo, 

bispos e doutores da Igreja
3 | Santíssimo Nome de Jesus
7 | S. Raimundo de Penaforte, presbítero
8 | Epifania do Senhor

buída, em cada casa, a folha própria 
para a marcação das intenções de 
missa. No entanto, também poderá 
fazê-lo através do email, indicado no 
rodapé deste boletim. Tentaremos, 
sempre que nos for possível, manter o 
habitual esquema e horário das cele-
brações para o ano de 2023.

Não deixemos de rezar e celebrar a 
eucaristia por aqueles que partiram 
e ainda podem precisar das nossas 
orações para entrar no tempo da eterni-
dade. Se mais não for, ao menos é um 
santo e piedoso pensamento rezar pelos 
que morreram, na esperança da sua 
ressurreição entre os eleitos de Deus; 
além de que, nos faz bem à alma, pois 
a participação no Santo Sacrifício da 
Eucaristia purifica-nos e prepara-nos 
para o último dia, esse encontro defi-
nitivo com o rosto de Deus-Pai.

DEUS VISITA-TE, SÊ ANFITRIÃO
Deus visita os conflituosos! 
Ao celebrarmos a maternidade divina de 

Maria, sentimo-nos gerados no amor 
e para o amor, sendo sinais de bênção 
para toda a humanidade, através de 
gestos concretos de paz. E porque 
Deus nos visita, mesmo quando somos 
promotores de divisões, de conflitos e 
de discussões, então somos convidados 
a ser hóspedes da sua paternidade, que 
nos transforma em agentes de paz. Só 
assim podemos ser fontes de bênçãos, 
para que, reconhecendo as maravilhas 
que Deus opera na vida das pessoas, 
possamos glorificá-l’O e louvá-l’O.

ORAÇÃO EM FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor, Príncipe da Paz,
 dá-nos em todos os dias do Ano Novo
 o colo sereno de Tua Mãe,
 faz-nos filhos de Deus,
 faz-nos a todos irmãos,
 torna-nos irmãos de todos.
Que o alimento que tomamos
 nunca seja fruto de exploração,
 objeto de desperdício ou arma de guerra,
 mas bênção de um trabalho digno,
 instrumento de Paz, sinal de comunhão.
Ámen. 
PALAVRA do PAPA FranCiSCo...
«É juntos, na fraternidade e soli-

dariedade, que construímos a paz, 
garantimos a justiça, superamos os 
acontecimentos mais dolorosos.»

LeitoreS
dia 7 / Janeiro [iGreJa]

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

dia 8 / Janeiro [iGreJa]
Introdução - Rosa 
1ª Leitura - Sameiro Coelho
2ª Leitura - Alberto
Or. Universal - Glorinha

MORDOMOS DA CERA 2023 [CRUZ 2024]
O Conselho Económico desta paró-

quia vem por este meio informar que 
os Mordomos da Cera para o ano 
2023/2024 são os seguintes casais:

- José Joaquim Fernandes Coelho
  Rosa da Cunha Freitas da Costa 
 Casados em 21/07/85
- Júlio Fernandes Coelho
  Joaquina Rosa da Costa Coelho 
 Casados em 24/08/85
O Conselho Económico agradece o bom 

acolhimento e inteira disponibilidade 
que demostraram para esta missão. 

CANTAR DOS REIS - aViso-ConViTe
No próximo dia 06 de janeiro, sexta-

feira, Dia de Reis, terá início o Cantar 
os Reis pelas casas de Padim da 
Graça. Esta iniciativa, desenvolvida 
por um grupo de pessoas de vários 
lugares da freguesia, conta com o 
apoio da Confraria de Nossa Senhora 
da Graça e tem como objetivos: 
reviver tradições, fomentar o convívio 
intergeracional e angariar fundos para 
as obras que decorrem na capela de 
Nossa Senhora da Graça.

A todos humildemente pedimos que 
acolham bem este grupo de pessoas, 
em cada um dos lares, e que, dentro 
das possibilidades de cada um, possam 
colaborar oferecendo o que puderem 
para as obras da capela. A Confraria 
agradece desde já toda a colaboração!

CONCERTO DE REIS NO MOSTEIRO
No próximo dia 7 de janeiro, sábado, pelas 

18 horas, haverá um concerto de reis, 
com músicas da época. A entrada livre.

MARCAÇÃO DE INTENÇÕES PARA 2023
Com a mensagem de Natal foi distri-

    Abençoado
  Próspero e Bom 
       ANO NOVO
São os votos do vosso Pároco
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