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Hebreus 9, 24-28
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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Onde há amor 
nascem gestos:

uma Igreja 
Samaritana.

Um ensinamento sobre a sinceridade 
de coração: Deus não olha às 
aparências, conhece o íntimo dos 
nossos pensamentos. Está em causa 
a generosidade, a caridade. Os 
gestos comprovam a autenticidade 
do amor. A viúva de Sarepta partilha 
o pouco que tem para alimentar o 
profeta Elias: «um punhado de farinha 
na panela e um pouco de azeite na 
almotolia». A viúva, no templo, não 
hesita em dar «tudo o que tinha, tudo 
o que possuía para viver». Deus, que 
«ampara o órfão e a viúva», aprecia 
a beleza do gesto, a gratuidade da 
oferenda. De qualquer modo, só Jesus 
Cristo pode «dar a salvação àqueles 
que o esperam». A salvação jamais 
pode ser comprada, nem pelos nossos 
méritos: é uma dádiva que nos chega 
graças à oferta vital do Filho de Deus.

O ano pastoral pede-nos gestos 
concretos, semelhantes aos do 
samaritano. Trata-se de dar tudo 
o que temos em favor dos irmãos 
mais necessitados. A atitude de cada 
um, das comunidades e dos seus 
grupos, será a revelação da nossa 
capacidade de olhar, nos deixarmos 
perturbar e compadecer, expressa 
em  gestos adequados e necessários 
para trazer consolação e alegria, a fim 
de que outros, connosco, tenham o 
necessário para viver. «Empenhemo-
nos na espiritualidade da comunhão. 
A mútua e a contínua caridade como 
programa. Jesus no meio como o 
verdadeiro interlocutor» (D. Jorge 
Ortiga). Onde há amor nascem gestos: 
uma Igreja Samaritana não é o que 
fazemos; é o que somos!

“Tudo o que possuía “Tudo o que possuía 
para viver”para viver”

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

Igreja 
Samaritana
«Cada dia é-nos oferecida uma 
nova oportunidade, uma etapa 
nova. […] Hoje temos à nossa frente 
a grande ocasião de expressar 
o nosso ser irmãos, de ser outros 
bons samaritanos […]. Cuidemos da 
fragilidade de cada homem, cada 
mulher, cada criança e cada idoso, 
com a mesma atitude solidária 
e solícita, a mesma atitude de 
proximidade do bom samaritano» 
(Carta Encíclica sobre a fraternidade
e a amizade social, 78-79).
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Comunidade Paroquial de
São Martinho de Mire de Tibães

Celebrar Recordar Viver

Os sinOs de Tibães

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/

TERÇA, 9 / NovEmbRo > 19h / CAp. SRA do Ó
Conceição Peixoto de Sousa de Castro 

m.c. Confraria de Ns Sr do Ó; Maria 
da Conceição de Oliveira Gomes 
Vieira m.c. Confraria de Ns Sr do 
Ó; José Costa Pinheiro m.c. espoa 
e família; Manuel José Esteves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó; Maria 
do Sameiro Coelho Gomes m.c. 
Confraria de Ns Sr do Ó

Quarta, 10 / Novembro > 19h / P. da Graça

QuiNTA, 11 /NovEmbRo >  19h30 / moSTEiRo 
- São Martinho -

Padroeiro da Paróquia de tibãeS

Eucaristia em  honra de São Martinho

Sexta, 12 / Novembro > 19h / P. da Graça

SÁbado, 13 / Novembro > 18h / CaP. Sra da Graça

SÁbAdo, 13/NovEmbRo > 19h/CAp. SRA do Ó
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Sra do Ó; Francisco Pessoa Veiga, 
esposa e filho m.c. filha Sameiro; 
Cândida Nogueira Magalhães 
m.c. sobr. Luisa; Manuel da Silva 
Gonçalves, esposa e filhas Teresa e 
Inês m.c. família; Rosa da Silva Araújo 
e marido m.c. filho Luís; Pais de José 
Magalhães Gonçalves

- Sagrado LauSPerene -
XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
domiNGo, 14 / NovEmbRo > 8h / moSTEiRo
 Eucaristia de Abertura - Pelo Povo.

domINGo, 14 / Novembro > 9h / P. da Graça

domiNGo, 14 / NovEmbRo > 18h / moSTEiRo
Eucaristia de encerramento do Sagr. Lausp.
José Luís Lourenço Morgado e esposa 

m.c. filho; Maria Alzira Dias Beato 
e Domingos Nogueira Borges m.c. 
filhos; Teresa Gomes Menezes m.c. 
marido; Francisca Rosa Gomes e 
marido m.c. filha Glória; Arlindo 
Veloso dos Santos m.c . filhas; Augusto 
Alves Pinto e esposa m.c. filha Isabel; 
Daniel Filipe Machado Eira m.c. pais 
e irmão; Manuel José Rodrigues Pinto 
Machado, Ernesto Eira e Olívia Eira 
m.c. filha Maria de Lurdes e Armindo

Respeitem o distanciamento razoável 
entre pessoas, quando não são do 
mesmo agregado familiar, e as demais 
indicações dadas pela DGS. 

S. MARTINHO - avISo da juNta de freGueSIa
A Junta de Freguesia informa que 

este ano, devido ao novo aumento de 
casos de Covid-19 vivido, e por nos 
encontramos numa época gripal, não 
irá realizar o tradicional magusto. 
Agradece a compreensão de todos.

AVISO - ComISSão de feStaS do CerCo
A comissão de festas de São Sebastião 

(Cerco) está a angariar fundos para a 
realização da Festa no próximo ano. 
Nesse sentido estão a passar rifas para 
serem sorteadas pelo Natal.

CONFRARIA DE NS SRA DO Ó [eleIçõeS]
Tendo terminado o mandato dos atuais 

Órgãos Administrativos da Confraria 
de Nossa Senhora do Ó, no passado 
dia 18/12/2020, renovado por mais 
um ano, devido à situação pandémica 
que vivíamos, e encontrando-se agora 
reunidas melhores condições para 
um novo ato eleitoral, convocam-se 
todos os irmãos a ter voz ativa nas 
eleições que irão decorrer no início de 
dezembro, em data a anunciar. 

De acordo com os Estatutos, as listas 
devem ser propostas com antecedência 
para serem aprovadas e elegíveis. 

Assim, até às 19h, do dia 25 de novembro, 
deverão ser apresentadas ao Pároco, 
Órgão de Vigilância, as listas candidatas. 

Estando conforme as normas estatu-
tárias, as listas serão anunciadas no 
fim-de-semana seguinte, para que 
assim haja um período de reflexão da 
parte dos irmãos e posterior votação. 

ENCONTRO PARA NAMORADOS [21 de Nov.]
A iniciativa Relógio da Família e o 

Centro Académico de Braga (CAB) 
irão dinamizar três encontros para 
casais de namorados nos dias 21 de 
Novembro de 2021, 13 Março 2022 e 
8 Maio de 2022. Os encontros decor-
rem no CAB – Praça da Faculdade de 
Filosofia, Braga –, iniciam às 09h30 e 
terminam às 18h00. A inscrição obri-
gatória tem um custo de 10€ por par-
ticipante e inclui o almoço e o lanche. 
As inscrições são realizadas através do 
email cab.webmail@gmail.com.

LEiToRES
diA 13 / NovEmbRo [CaPela]

Leitores - a definir
diA 14 / NovEmbRo [moSteIro]

Introdução - Conceição Araújo
1ª Leitura - Aninhas
2ª Leitura - Jorge Gomes
Or. Universal - Ana Maria

diA 14 / NovEmbRo [moSteIro]
Introdução - Miranda
1ª Leitura - Gilberto
2ª Leitura - Teresa Martins
Or. Universal - Carlos Araújo

CALENdÁRio LiTÚRGiCo
9 | Dedicação da Basílica de Latrão
10 | S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja 
11 | S. Martinho de Tours, bispo

SAGRADO LAUSPERENE [14 de Novembro]
- eSQuema -

   8h00:  Eucaristia de Abertura
09h-10h:  Seixido e Assento
10h-11h: Rua do Mosteiro
11h-12h: Carrascal e Barrosa
12h-13h: Amieira
13h-14h: Boavista
14h-15h: Melhorado (de cima e de baixo)
15h-16h: Sobrado e Covo
16h-17h: Rua de Mire, Agrafonte, 
 Lagoa e Resende
17h-18h: Rua de S. Martinho, Verdes 

e Ruães
  18h00:  Vésperas e Eucaristia de 

Encerramento
NOTA: Devido à pandemia, que ainda 

vivemos, esta ano não há adoração 
feita pelos grupos/movimentos 
da paróquia. No entanto, em cada 
hora poderá acontecer um tempo 
de adoração comunitária (proposta e 
preparada por alguém do lugar). 

Que o tempo da adoração seja preen-
chido com leitura da Palavra de Deus, 
cânticos, orações e silêncios!

É obrigatório o uso de máscara e 
higienização das mãos à entrada da 
Igreja. Os circuitos de entrada e saída 
devem ser respeitados, bem como as 
indicações da equipe de acolhimento 
e vigilância. É pedido que ocupem os 
bancos por família (durante o tempo de 
adoração pessoal).
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