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DÉCIMO PRIMEIRO
Ezequiel 17, 22-24
Salmo 91 (92)

2Coríntios 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Invocar

Na proximidade do verão, são-nos

oferecidas algumas belas imagens
a partir da natureza. Para anunciar o
reino de Deus, ou seja, para falar da
contínua ação do Espírito Santo, Jesus
Cristo propõe-nos duas parábolas:
a da semente que «germina e
cresce» por si mesma e a do grão de
mostarda que se torna «a maior de
todas as plantas da horta». Entretanto,
já o profeta Ezequiel tinha feito um
anúncio idêntico como sinal de vida
e salvação: «um ramo novo... lançará
ramos e dará frutos e tornar-se-á um
cedro majestoso». O justo, isto é, quem

o Espírito Santo

confia em Deus, é comparado a tais

respiração

crescerá como o cedro do Líbano».

ao ritmo da

árvores: «florescerá como a palmeira,
Então, em todas as circunstâncias,
caminhando «à luz da fé», vivamos
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«sempre cheios de confiança»!

“Germina
e cresce”
O Espírito Santo é surpreendente: não
usa os modos habituais, nem se rege

pelos critérios esperados. Um simples

‘Falar outras línguas’
em laboratoriodafe.pt

é suficiente para anunciar um futuro

Esperança

novo, cheio de esperança e de vida.

A vida espiritual é uma semente capaz

Quem vive numa atitude de abertura

de germinar e frutificar, um processo

à novidade divina, pronto para

sereno e confiante enraizado em

acolher as suas surpresas, aprende

Deus. A partir das pequenas coisas,

a reconhecer os frutos do Espírito

daquilo que nos parece banal. É,

Santo. Face aos acontecimentos

pois, um apelo a acreditarmos

quotidianos, o cristão acolhe o dom

nessa possibilidade, a cultivarmos a

e a promessa. Possui uma atitude

esperança. O simples respirar pode

criativa e renovada. Aprende a ver

ser um compromisso de oração,

as coisas com os olhos de Deus. Não

uma consciência ativa e criativa. O

desaprecia o pequeno ou o mutilado.

quotidiano ‘Sinal da Cruz’, feito com

Sabe esperar o tempo necessário

serenidade, pode ser essa semente

para ver os frutos que nascem da

que faz germinar e crescer a nossa

ação do Espírito Santo, em si e nos

relação de amizade com Deus, faz

outros, em tudo o que o rodeia.

«maior» o projeto de Deus em nós.

ramo, algo sempre incerto e delicado,

Os Sinos
Comunidade Paroquial de

São Martinho de Mire de Tibães

Celebrar

Terça, 15 / Junho > 19h / Mosteiro

(no interior da igreja do mosteiro)

de

T ib ã e s

uma Igreja Sinodal e Samaritana - «Chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão» (Lc 10, 33)
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Recordar

DOMINGO, 20 / Junho > 9h / P. da Graça
(no interior da igreja ou no adro/parque)

Florindo Castro Nogueira m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Manuel Gomes DOMINGO, 20 / Junho > 10h30 / Mosteiro
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário;
(no interior da igreja do mosteiro)
Maria Alzira Dias Beato m.c. ConEucaristia reservada à Primeira Comunhão
fraria de Ns Sra do Ó; Maria Rosa
Gomes da Costa m.c. Confraria de Ns
LEITORES
Sra do Ó; Estefânia Gomes Duarte
Dia 19 / Junho [Capela]
Costa m.c. marido e filhas
Leitores - a definir
Quarta, 16 / Junho > 19h / P. da Graça
D
ia
20 / Junho [Mosteiro - 9h]
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)
Introdução - Conceição Araújo
Quinta, 17 / Junho > 19h / Cap. Sra do Ó
1ª Leitura - Jorge Gomes
(nno interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
2ª Leitura - Conceição Vilaça
Às Almas do Purgatório m.c. António
Or. Universal - Teresa Martins
Duarte Gomes; Conceição Peixoto
Sousa Castro (aniv.) m.c. marido;
Manuel Duarte Gomes, pais e sogros FESTA DA EUCARISTIA [Primeira Comunhão]
m.c. esposa e filhos; Rosa Ferreira No próximo domingo, 20 de junho,
Araújo, pais, sogros e cunhados m.c. na Eucaristia das 10h30, as crianças
do 4º ano de catequese da nossa
marido e filhos; Silvana da Conceição
comunidade celebrarão o Sacramento
Alves m.c. Confraria de Ns Sra do Ó;
da Eucaristia. Rezemos por elas e
Américo Ferreira Guerra Fontes, filho
pelas suas famílias, para que este dia
António e família m.c. família
seja um acontecimento que continue a
Sexta, 18 / Junho > 19h / P. da Graça
estimular a amizade com Jesus e com a
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)
sua comunidade de discípulos.
Dada a situação que vivemos, ainda
SÁBADO, 19 / Junho > 19h/Cap. Sra do Ó em tempo de pandemia, a celebração
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
das 10h30 fica reservada para as
Manuel Pereira de Castro m.c. filhos; Em
famílias das crianças que vão fazer
honra da Sagrada Família m.c. associaesta celebração festiva.
dos; Arminda Ferreira Guerra Fontes No entanto, haverá um outra Eucaristia
m.c. afilhada Arminda Guerra Fontes;
no mosteiro, às 9h, que se destina à
Francisco Gonçalves Miranda e Macomunidade em geral.
ria Cândida Veiga Pessoa m.c. filhos;
Maria Gomes Nogueira e marido m.c. CICLO DE CONFERÊNCIAS DA CÁRITAS
filhos; Teresa Aurora Coelho da Silva O Ciclo de Conferências Online da
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário
Cáritas Arquidiocesana de Braga,
“Violência Doméstica: compreender
SÁBADO, 19/Junho > 20h/Cap. Sra da Graça
para intervir”, continua no próximo
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)
dia 17 de Junho, às 14h30. A terceira
sessão tem como objectivo aprofunXII DOMINGO DO TEMPO COMUM
dar o tema do Acolhimento Residencial das vítimas de violência domésDOMINGO, 20 / Junho > 9h / Mosteiro
(no interior da igreja do mosteiro ou no claustro)
tica. A participação na conferência é
gratuita e acontece via “Zoom”.
Manuel José Esteves m.c. Confraria
de Ns Sra do Rosário; Florindo
Castro Nogueira, filha e sogra m.c. S. ANTÓNIO DE LISBOA, presb. e doutor da igreja
família; Ana Joaquina Dias Gomes Nasceu em Lisboa (Portugal) no final
do século XII. Foi recebido entre os
m.c. marido e filhos; José Martinho
Cónegos Regulares de S. Agostinho
Magalhães Pessoa m.c. esposa e filhos;
António José da Cunha Pires m.c. e pouco depois da sua ordenação
família; Avelino Macedo Dias m.c. sacerdotal ingressou na Ordem dos
Frades Menores com a intenção de se
família; Irmãos vivos e falecidos da
dedicar à propagação da fé entre os
Confraria de Ns Sra do Rosário

Viver

povos da África. Mas foi na França e
na Itália que ele exerceu com grande
fruto o ministério da pregação e converteu muitos hereges. Foi o primeiro
professor de teologia na sua Ordem.
Escreveu vários sermões, cheios de
doutrina e de unção espiritual. Morreu em Pádua no ano 1231.

	Oração a Santo António

Ó grande e bem-amado
Santo António de Lisboa!
Vosso amor a Deus e ao próximo,
vosso exemplo de vida cristã,
fizeram de vós
um dos maiores Santos da Igreja.
Eu vos suplico
tomar sob vossa protecção valiosa
minhas ocupações,
empreendimentos,
e toda a minha vida.
Estou persuadido
de que nenhum mal
poderá atingir-me
enquanto estiver
sob a vossa protecção.
Protegei-me e defendei-me:
sou um pobre pecador.
Recomendai minhas necessidades
e apresentai-vos
como meu medianeiro a Jesus,
a quem tanto amais.
Por vosso mérito,
Ele aumente minha fé e caridade,
console-me nos sofrimentos,
livre-me de todo mal
e não me deixe sucumbir na tentação.
Ó Deus poderoso,
livrai-me de todo o perigo
do corpo e da alma.
Auxiliado continuamente por Vós,
possa viver cristãmente
e santamente morrer. Ámen.

PALAVRA do PAPA Francisco...

Não devemos ignorar a fragilidade: é
um lugar teológico. A minha fragilidade, a de cada um de nós, é lugar
teológico de encontro com o Senhor.
Os sacerdotes “super-homens” acabam mal, todos eles. O frágil padre,
que conhece as suas fraquezas e fala
delas com o Senhor, tudo correrá bem.
Com José, somos chamados a voltar à
experiência de simples atos de acolhimento, de ternura, de dom de si.
[Papa Francisco]
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