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‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Serve-se mais, 
quando se 
ama mais!

Jesus Cristo, pela segunda vez, 
anuncia a Paixão: «O Filho do homem 
vai ser entregue às mãos dos homens, 
que vão matá-l’o». Acrescenta um 
ensinamento sobre o serviço: o maior 
é aquele que serve, aquele que ama. 
Ele é o exemplo mais perfeito: por nós, 
fez-se servo para provar que o «justo 
é filho de Deus». Seguindo os seus 
passos, somos convidados a fazer 
o mesmo. Na certeza de que, sejam 
quais forem as ameaças, Deus está 
do nosso lado: «O Senhor sustenta a 
minha vida». Por isso, não cedamos ao 
facilitismo: inveja e cobiças provocam 
más ações. Nós somos chamados a 
acolher a sabedoria que vem de Deus: 
«é pura, pacífica, compreensiva, cheia 
de misericórdia e de boas obras»; 
faz-nos praticar o bem e viver em paz, 
com a graça de Deus.

A misericórdia é o nome de Deus. 
Jesus é o rosto dessa misericórdia; 
nele, torna-se viva e visível. É a fonte 
da identidade cristã. É a trave mestra 
que suporta a vida das comunidades. 
«Não podemos esconder que, ‘se a 
música do Evangelho parar de vibrar 
nas nossas entranhas, perderemos 
a alegria que brota da compaixão, 
a ternura que nasce da confiança 
[...]. Se a música do Evangelho cessar 
de repercutir nas nossas casas, 
nas nossas praças, nos postos de 
trabalho, na política e na economia, 
teremos extinguido a melodia que nos 
desafiava a lutar pela dignidade de 
todo o homem e mulher’. [...] Para nós, 
este manancial de dignidade humana 
e fraternidade está no Evangelho de 
Jesus Cristo» (FT 277).

“Cheia de “Cheia de 
misericórdia”misericórdia”

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

A música do 
Evangelho
A Carta de Tiago oferece-nos uma 
radiografia sobre as causas dos 
conflitos e das divisões entre nós e 
no seio das nossas comunidades: 
a inveja e a cobiça, a rivalidade e a 
desordem, e toda a espécie de más 
ações. Jesus Cristo entrega-nos um 
antídoto claro e direto: «Quem quiser 
ser o primeiro será o último de todos 
e o servo de todos». Juntamente com 
a imagem de uma criança, esta frase 
ilustra ‘a música do Evangelho’, que há 
de vibrar em cada um de nós.
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Terça, 21 / SeTembro >  19h / moSTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Conceição Peixoto de Sousa de 
Castro m.c. Confraria de Ns Sr do 
Ó; Florindo Castro Nogueira m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó; Maria 
Alzira Dias Beato m.c. Confraria de 
Ns Sra do Rosário; Ana Joaquina Dias 
Gomes m.c. marido e filhos

Quarta, 22 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 23 / SeTembro >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Manuel Pereira de Castro m.c. Confraria 

de Ns Sra do Ó; Manuel Duarte 
Gomes, pais e irmão Domingos m.c. 
José Martinho; Rosa Ferreira Araújo, 
pais, sogros e cunhados m.c. marido 
e filhos; Maria do Sameiro Coelho 
Gomes m.c. Confraria de Ns Sr do Ó

Sexta, 24 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

SÁbado, 25/SeTembro >19h/Cap. Sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Maria Ferreira Silva, marido e filha 

m.c. filhas; Hilário da Silva Rocha 
m.c. esposa e filhos; Maria Olivia 
Ferreira Magalhães e marido m.c. filho 
Francisco; Silvana da Conceição Alves 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

SÁbado, 25/Setembro> 20h/CaP. Sra da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XXVI DOMINGO DO TEMPO COMUM
domINGo, 26 / Setembro > 9h / P. da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

dominGo, 26/SeTembro >10h30/moSTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

30º dia de Maria Ribeiro Pinto Gomes 
Veiga m.c. família; Ac. de Graças 
a Ns Sra do Ó e Senhora do Parto 
m.c. Patrícia Vieira; António Vieira, 
Manuel de Barros Gomes, Nuno 
Azevedo m.c. neta Patrícia; Aurora 
Gonçalves da Silva m.c. neta Cristiana; 
Florindo Castro Nogueira, filha e 
sogra m.c. família; António Peixoto 
de Araújo m.c. filha Ana; Francisca 
Rosa Gomes e marido m.c. filha Ana; 
António Ferreira Mendes m.c. esposa, 
filhos e netos; José Alberto Fernandes 

Nova Evangelização».
Aos presentes Francisco afirmou que a 

“grande tradição cristã do continente 
não deve tornar-se uma relíquia 
histórica”, caso contrário, “deixa de 
ser tradição”.

“A tradição está viva ou não. E a 
catequese é tradição, mas viva, de 
coração a coração, de mente a mente, 
de vida a vida. Portanto: apaixonado 
e criativo, com o impulso do Espírito 
Santo”, acrescentou.

Francisco explicou que “o empenho 
da catequese pode ser eficaz na obra 
de evangelização se mantiver o olhar 
fixo na Eucaristia”, evidenciando a 
celebração do sacramento como “o 
lugar privilegiado” da catequese.

O Papa apresentou o catequista como 
“testemunha que se coloca ao serviço 
da comunidade cristã, para apoiar o 
aprofundamento da fé no concreto 
da vida quotidiana”. 

“São pessoas que anunciam o 
Evangelho da misericórdia sem se 
cansar; Pessoas capazes de criar os 
necessários vínculos de acolhimento 
e de proximidade que nos permitem 
saborear melhor a Palavra de Deus 
e celebrar o mistério eucarístico 
oferecendo os frutos das boas obras”, 
desenvolveu.

O ministério de catequista, sublinhou, 
foi criado para fazer despertar nas 
comunidades cristãs,  “esta vocação” 
e a experiência do serviço de alguns 
homens e mulheres que, “ao viver 
a celebração eucarística, sentem a 
paixão de transmitir a fé de forma 
mais viva como evangelizadores”.

Francisco explicou que a catequese 
não é uma “comunicação abstrata de 
conhecimentos teóricos a memorizar 
como se fossem fórmulas matemáti-
cas ou químicas”, mas a “experiência 
mistagógica de quem aprende a en-
contrar os seus irmãos onde vivem 
e trabalham, porque eles próprios 
encontraram Cristo, que os chamou 
a serem discípulos missionários”. 
“Devemos insistir em apontar para 
o coração da catequese: Jesus Cristo 
ressuscitado te ama e nunca te aban-
dona! Este primeiro anúncio nunca 
pode nos tornar cansados   ou repetiti-
vos nas várias fases do caminho cate-
quético”, sublinhou.

Cunha e Silva m.c. Esposa e filhas; 
Domingos Loureiro Gomes m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó; Manuel 
Gonçalves Gomes m.c. esposa

CaLendÁrio LiTÚrGiCo
20 | SS. André Kim Taegon, presb., Paulo 

Chang Hasang, e Companheiros, mártires
21 | S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
23 | S. Pio de Pietrelcina, presbítero

LeiToreS
dia 25 / SeTembro [CaPela]

Leitores - a definir
dia 26 / SeTembro [moSteIro]

Introdução - Luísa
1ª Leitura - Sérgio
2ª Leitura - Cláudia
Or. Universal - Conceição Vilaça

CNE - ESCUTISMO - AGRUPAMENTO 11
O Agrupamento 11 Mire de Tibaes 

conta contigo e com os teus amigos!
Vamos reiniciar a nossa atividade com 

mais vontade e alegria de estarmos 
sempre alerta para servir!

A nossa primeira atividade será no 
dia 25 de setembro das 16h as 18h 
no Mosteiro de Tibaes. Depois 
manteremos as nossas reuniões 
semanais ao sábado na casa do Povo de 
Mire de Tibaes das 17h30 as 19h00.

Se tens mais de 6 anos e queres viver 
uma nova aventura junta-te a nós!

PALAVRA do PAPA FranCiSCo...
evaNGelIzação e CateQueSe «Não é relíQuIa» e exIGe 
«eSCuta ateNta» Sem «reSPoStaS Pré-embaladaS»
O Papa Francisco afirmou, no passado 

dia 17/set, que a evangelização e a 
catequese não são “relíquias”, devem 
estar “vivas”, o que exige “ouvir as 
pessoas, a sua cultura e história”.

“Isso exige saber ouvir as pessoas, 
os povos a quem se anuncia: ouvir 
a sua cultura, a sua história; escuta 
não superficial, a pensar já nas 
respostas pré-embaladas que temos 
na pasta, não! Escute realmente e 
compare essas culturas, essas línguas, 
também e sobretudo o não dito, o 
não expresso, com a Palavra de Deus, 
com Jesus Cristo, o Evangelho vivo”, 
pediu aos participantes do encontro 
sobre «Catequese e Catequistas para a 
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