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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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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

Os Sinos

de

T ib ã e s

uma Igreja Sinodal e Samaritana - Onde há amor, nascem gestos
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São Martinho de Mire de Tibães
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Recordar

Celebrar

TERÇA, 2 / Novembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)
Maria da Conceição de Oliveira Gomes
Vieira m.c. Confraria de Ns Sr do Ó; Por todos os que falecerem por causa
Gaspar Gonçalves Oliveira, esposa e
da pandemia...
família m.c. filha Maria; Maria do Sameiro Coelho Gomes m.c. Confraria de
LEITORES
Ns Sr do Ó; Silvana da Conceição Alves
D
ia
30
/
O
utubro
[C
apela]
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário
Leitores - a definir
Quarta, 27 / Outubro > 19h / P. da Graça
Dia 31 / Outubro [Mosteiro]
- Filipa
Quinta, 28 / Outubro > 19h / Cap. Sra do Ó Introdução
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura - Mariana
Sexta, 29 / Outubro > 19h / P. da Graça
Or. Universal - Tiago
Terça, 26 / Outubro > 19h / Mosteiro

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

CALENDÁRIO LITÚRGICO
António José da Cunha Pires m.c. 27 | B. Gonçalo de Lagos, presbítero [MF]
Confraria de Ns Sr do Ó; Hilário da 28 | S. Simão e S. Judas, Apóstolos [FESTA]
Silva Rocha m.c. esposa e filhos
31 | XXXI Domingo do Tempo Comum

SÁBADO, 30/Outubro> 20h/Cap. Sra da Graça
XXXI DOMINGO DO TEMPO COMUM

CATEQUESE - horários e dias
Dia/
Local

Hora

sábado
(capela)

14h

sábado

16h30

Andreia/Margarida

sábado

15h15

4º

Célia

sábado
(capela)

11h

5º

Fátima S. /Andreia

(mosteiro)

sábado

16h30

6º

Conceição

(mosteiro)

sábado

11h

sábado

15h30

sábado

16h30

sábado
(capela)

16h30

sábado

10h

sábado

17h30

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

Ano

DOMINGO, 31/Outubro > 10h30/Mosteiro

1º

Fatinha

2º

Luísa

3º

Alcina Veiga Pessoa e marido m.c. filha
Rosa; Maria da Conceição Ribeiro
Silva m.c. marido e filhos; Joaquim
Ribeiro e esposa m.c. filha Glória;
António Ferreira Mendes m.c. família;
José Alberto Fernandes Cunha e
Silva m.c. Esposa e filhas; Manuel
Gonçalves Gomes m.c. esposa; Maria
Ferreira Silva, marido e filha m.c. filhas

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

SEGUNDA, 1 / Novembro > 9h / P. da Graça
(no interior da igreja ou no adro / parque)

SEGUNDA, 1/Novembro > 10h30/Mosteiro
Pelo Povo

Comemoração dos Fiéis Defuntos

TERÇA, 2 / Novembro > 7h / Mosteiro

(dentro da igreja do mosteiro ou no claustro do cemitério)

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

(2015)
(2014)
(2013)
(2012)
(2011)
(2010)

Catequistas

(mosteiro)

(capela)

7º

(2009)

André

(mosteiro)

8º

Paulo

(mosteiro)

9º

Aninhas

10º

Paulo

11º

Aninhas

(2008)
(2007)
(2006)
(2005)

(mosteiro)

(capela)

Nota: Estes horários poderão sofrer alterações

CATEQUESE - indicações

Viver

da Igreja, nomeadamente: uso de
máscara, higienização das mãos
e dos espaços, distanciamento
razoável (evitando, quanto possível
a proximidade e o toque nos outros).
Relembramos ainda que, para além do
custo do catecismo, é pedido a cada
família um contributo monetário
por cada catequizando (se possível
o mínimo de 5€) para aquisição de
material didático para a catequese e
produtos de higienização para cada
sala, ao longo do ano (os valores deve
ser entregues ao catequista respetivo, até
ao dia 31 de outubro).
Além de outros materiais pessoais,
habitualmente necessários e que
cada catequizando deve trazer para
a catequese, a partir do 4º ano (com a
Festa da Palavra), também deverão ter
a sua Bíblia (a trazer para a catequese
quando for solicitada pelo catequista).

ORAÇÃO NO CEMITÉRIO

Dia 2 de novembro, terça-feira, no
final da Eucaristia das 7h, 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.

PEDITÓRIO CONTRA O CANCRO

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.

SEMANA DE ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS

O catequese por grupos, em sala, A Semana dos Seminários que se realiza
TERÇA, 2 / Novembro > 18h / Cap. Sra do Ó começará já durante esta semana.
em Portugal de 31 de outubro a 07 de
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
É obrigatório o cumprimento das
novembro de 2021, tem como tema:
Por todos os que falecerem por causa
indicações da DGS, dadas até ao
“Para estarem com Ele e para os enviar
da pandemia...
momento e sugeridas pela hierarquia
a proclamar” (Mc 3, 14).
Cartório Paroquial no Mosteiro:
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: miredetibaes@arquidiocese-braga.pt
app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) | site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiademiredetibaes/

