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 VIGÉSIMO SEGUNDO

Deuteronómio 4, 1-2. 6-8 
Salmo 14 (15)

Tiago 1, 17-18.21b-22.27
Marcos 7, 1-8.14-15.21-23

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

«Sede 
cumpridores 
da palavra e 
não apenas 
ouvintes»!

As leituras bíblicas interpelam sobre 
uma questão central para a nossa 
vida cristã: a sinceridade da nossa 
relação com Deus. De que valem os 
mandamentos, se não os pomos em 
prática? Moisés recorda e insiste: 
«Escuta, Israel, as leis e os preceitos 
que vos dou a conhecer e ponde-os 
em prática [...]. Observai-os e ponde-
os em prática». Tiago, na sua carta, 
também exorta: «Sede cumpridores 
da palavra e não apenas ouvintes». É o 
mesmo que afirmar a importância de 
dizer a verdade, abster-se da calúnia, 
não fazer mal ao próximo, não aceitar 
a corrupção... «Quem assim proceder 
jamais será abalado». Jesus Cristo 
lembra que «do interior do homem 
é que saem as más intenções». O 
exterior não basta: Deus olha para a 
autenticidade do compromisso.

Há pessoas religiosas que continuam 
a ‘passar ao largo’ dos irmãos. «O 
facto de crer em Deus e O adorar não 
é garantia de viver como agrada a 
Deus. Uma pessoa de fé pode não ser 
fiel a tudo que essa mesma fé exige 
dela e, no entanto, sentir-se perto de 
Deus e julgar-se com mais dignidade 
do que os outros. Mas há maneiras 
de viver a fé que facilitam a abertura 
do coração aos irmãos, e esta será 
a garantia duma autêntica abertura 
a Deus». A caridade ocupa o núcleo 
da fé cristã, da qual deriva a vivência 
pessoal e comunitária. Urge aprender 
a declinar a força da fraternidade. 
Somos todos irmãos! Nesta ‘série’ 
vamos revisitar alguns conteúdos 
propostos na Carta Encíclica sobre a 
fraternidade e a amizade social.

“Cumpridores “Cumpridores 
  da palavra”  da palavra”

‘Somos todos irmãos!’, 
nova ‘série’ em laboratoriodafe.pt

Somos todos 
irmãos!
Há uma mútua relação entre a fé 
(escuta) e a caridade (prática). Há 
uma mútua relação entre a relação 
com Deus e a relação com os irmãos. 
Conforme a tradição bíblica (também 
confirmada na primeira leitura: 
«escuta, Israel, as leis e os preceitos 
que vos dou a conhecer e ponde-os 
em prática), o culto que agrada a 
Deus tem consequências no serviço 
aos outros. A partir da Carta de Tiago, 
vamos desenvolver uma ‘série’ sobre a 
fraternidade: «Somos todos irmãos»!
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Terça, 31 / agosTo >  19h / MosTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

7º dia de Maria Ribeiro Pinto Gomes 
Veiga; Conceição Peixoto de Sousa 
de Castro m.c. Confraria de Ns Sr 
do Ó; Manuel Gomes m.c. Confraria 
de Ns Sra do Ó; Maria Rosa Gomes 
da Costa m.c. Confraria de Ns Sra 
do Ó; António Ferreira Mendes m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 1 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 2 / seTeMbro >  19h / Cap. sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Rosa Gonçalves e familia m.c. filho; 

Raul Manuel Gomes e esposa m.c. 
filhos; António da Silva Guerra Fontes 
m.c. irmã Arminda Guerra Fontes; 
Maria do Sameiro Coelho Gomes 
m.c. Confraria de Ns Sr do Ó

Sexta, 3 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

sÁbado, 4/seTeMbro > 19h/Cap. sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Irmã Perpétua , irmão e cunhada 

m.c. sobrinhos; Irmãos, cunhados, 
sobrinhos de Teresa de Jesus Gomes; 
Associados falecidos do Imaculado 
Coração de Maria m.c. devotos do 
lugar da Barrosa (Rosalina Capa); 
José Costa Pinheiro m.c. amigos; José 
Gomes Soares Magalhães e Maria 
das Dores Dias m.c. esposa e filhos; 
Rosalina Alves Ferreira e marido m.c. 
Rosa Ribeiro; Joaquim Mendes da 
Rocha m.c. Teresa da Rocha; Alice da 
Cunha Coelho (aniv.), Genro e filho 
m.c. Gracinda Coelho; José Gomes 
Soares de Magalhães m.c. esposa

SÁbado, 4/Setembro> 20h/CaP. Sra da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

sÁbado, 4/seTeMbro > 21h [20h30] / MosTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

Eucaristia de comemoração do Dia da 
Freguesia / Comunidade Tibanense e de 
sufrágio por todos os falecidos (naturais 
ou residentes), neste tempo de pandemia. 

A celebração começará pelas 20h30, com 
a romagem ao cemitério, seguindo-se a 
Eucaristia e, no fim desta, um momento 
musical, Noite de Fados.

controlada pelas autoridades de sáude. 
Neste momento, é fundamental definir 

uma estratégia, tendo em conta a 
realidade, para o funcionamento dos 
grupos de catequese e organização dos 
catequistas, feita com coragem e audácia.

Para isso, mais do que nunca é necessário 
o empenho, envolvimento e colaboração 
dos pais na educação da fé dos seus 
filhos. Deste modo, apelamos a que 
venha ajudar a catequese! Precisamos 
de si. Precisamos de mais catequistas, 
do que os que tínhamos em anos 
anteriores, por forma a dividir os 
grupos existentes, para que assim seja 
mais possível cumprir as indicações 
da autoridade de saúde, e também 
a catequese seja de uma maior 
proximidade, de coração a coração. Tal 
só é possível com a ajuda de todos e a 
colaboração mais próxima de alguns 
nesta missão catequética. Relembramos 
que alguns anos de catequese começarão 
já no início de setembro os seus encontros. 

Serão informados, mas estejam atentos...!

INSCRIÇÃO PARA O 1º ANO DE CATEQUESE
Estão abertas as inscrições das crianças 

que vão ingressar no primeiro ano de 
catequese (nascidos/as em 2015). A ins-
crição deverá ser feita de forma presen-
cial, no fim da eucaristia de domingo 
(das 10h30), na sacristia, junto de um 
elemento da coordenação, e até ao pró-
ximo dia 12 de setembro. Obrigado.

CRISMA
Brevemente teremos a presença do Sr 

Bispo Auxiliar de Braga, Dom Nuno 
Almeida, nas nossas comunidades, para 
a realização do Sacramento da Confir-
mação/Crisma. Sendo este a reafirmação 
consciente e livre da fé, na comunidade, 
é também chamado de Sacramento da 
Maturidade Cristã. É ainda a efusão (aco-
lhimento e realização) dos dons do Espírito 
Santo no batizado, para que, com corajem 
e fortaleza viva, a sua fé em Cristo Jesus. 

Crismar unicamente para se ter auto-
rização para ser padrinho/madrinha, 
é um falsidade. Crismar para abando-
nar a vida cristã, sair da comunidade e 
da igreja, é uma mentira e hipocrisia. 

Os batizados com mais de 18 anos, que 
ainda não fizeram o crisma, e que,  com 
reta intenção e sentido de fé,  o queiram 
fazer, poderão inscrever-se, até ao pró-
ximo dia 12/set., contactando o pároco.

XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
domINGo, 5 / Setembro > 9h / P. da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

doMingo, 5/seTeMbro > 10h30/MosTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

Em honra do Imaculado Coração de Ma-
ria m.c. devotos; José Fernandes (Camilo) 
m.c. família; Manuel Joaquim Fernandes 
Coelho m.c. filha Palmira; Zacarias Bar-
bosa m.c. filhos; Alzira Vieira da Silva 
m.c. filha Ana; António Lázaro Dias, 
pais e sogros m.c. familia; José Alberto 
Fernandes Cunha e Silva m.c. Esposa 
e filhas; Alzira Vieira da Silva e marido 
m.c. filha Conceição; João Manuel e avôs 
m.c. pais; Maria Conceição Loureiro m.c. 
Confraria de Ns Sr do Ó

NOVO ANO PASTORAL 2021/2022
Setembro está à porta, e com ele o início 

de um novo ano pastoral que se augura 
intenso, surpreendente, mas, sobretudo, 
sinodal. Dias 9 e 10 de Outubro, sábado 
e domingo, respectivamente, em Roma, 
depois a 17 de Outubro, em cada Igreja 
particular, a Igreja de Deus é convocada 
em Sínodo. Abre-se, assim, solenemente, 
o caminho “Para uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e missão”. Todos 
— leigos, padres, bispos — estamos 
convocados para escutar o Espírito 
Santo, que como o vento “sopra onde 
quer e tu ouves a sua voz, mas não sabes 
de onde vem nem para onde vai” ( Jo 3, 8).

Ao iniciar o novo ano pastoral, renova-
mos o convite a todos os paroquianos 
de boa vontade que se voluntariem 
para os mais diversos serviços pa-
roquiais. É melhor sermos muitos a 
fazer pouco, do que poucos a fazer 
muito. A comunidade é a “vinha do 
Senhor” onde há trabalho para todos. 
Que ninguém se sinta de fora. 

Os coros, acólitos, leitores, catequistas, 
movimentos apostólicos renovam-se 
a partir do sim de cada batizado ao 
serviço do bem comum da comunidade.

CATEQUESE ... inforMação e pedido ...
A organização deste novo ano pastoral 

e catequético, que será particularmente 
trabalhoso, requer criatividade, valentia e 
generosidade por parte de todos os bati-
zados, discípulos missionários de Cristo.  

Continuamos a viver em situação pan-
démica, embora acreditamos que mais 
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