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Isaías 50, 5-9a
Salmo 114 (115)
Tiago 2, 14-18

Marcos 8, 27-35

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

A fé e a caridade 
são inseparáveis: 

onde há amor 
nascem gestos!

O itinerário do evangelista Marcos 
sugere uma nova etapa inaugurada 
com a questão colocada por Jesus 
Cristo aos seus discípulos: «Quem 
dizem os homens que Eu sou? […] 
E vós, quem dizeis que Eu sou?». A 
confissão de fé de Pedro é notável: «Tu 
és o Messias». Contudo, no momento 
seguinte, rejeita a possibilidade da 
Paixão anunciada pelo Mestre. Sim, 
é difícil o compromisso de tomar a 
(própria) cruz, como pede Jesus Cristo, 
para o seguir. Aceitá-lo é confiar e ser 
fiel: «sei que não ficarei desiludido». 
Aceitá-lo é andar ou caminhar «na 
presença do Senhor». Por exemplo, 
implica unir a fé com as obras, pois 
«a fé sem obras está completamente 
morta». Este é um ótimo critério para 
fazer o ponto da situação sobre a 
nossa fidelidade a Deus.

A caridade e a fé são inseparáveis. 
Onde há amor nascem gestos! 
É característica essencial do ser 
humano, «frequentemente esquecida: 
fomos criados para a plenitude, 
que só se alcança no amor. Viver 
indiferentes à dor não é uma opção 
possível; não podemos deixar 
ninguém caído ‘nas margens da vida’. 
Isto deve indignar-nos de tal maneira 
que nos faça descer da nossa 
serenidade alterando-nos com o 
sofrimento humano. Isto é dignidade» 
(FT 68). Existem apenas dois tipos de 
pessoas cristãs: as que, em nome da 
fé em Jesus Cristo, se esforçam por 
praticar as obras de misericórdia; 
aquelas que, diante do irmão, desviam 
o olhar e aceleram o passo. Qual é o 
teu tipo de pessoa?

“A fé sem obras “A fé sem obras 
está morta”está morta”

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

Criados 
para amar
Chegamos ao coração da Carta 
de Tiago: a fé que não se faz carne, 
a fé que não se expressa em 
compromisso, a fé que não influencia 
a nossa maneira de viver, a fé que não 
se vê em ações, não pode ser cristã; 
não é teoria ou mero sentimento, a fé 
cristã é prática. Acreditar em Jesus 
Cristo é viver com generosidade e 
desprendimento. A fé consiste em 
levar alguém ou alguma coisa às 
costas. Este é o significado do tomar 
a cruz. Acreditar é amar!



                           uma Igreja SInodal e SamarItana - «Chegou ao pé dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão» (Lc 10, 33)
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Terça, 14 / SeTembro >  19h / moSTeiro 
(no interior da igreja do mosteiro)

Manuel Gomes m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Manuel Ribeiro Oliveira 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Maria 
da Conceição de Oliveira Gomes 
Vieira m.c. Confraria de Ns Sr do 
Ó; António Ferreira Mendes m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

Quarta, 15 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

QuinTa, 16 / SeTembro >  19h / Cap. Sra do Ó 
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Manuel Duarte Gomes, sogros e 

cunhado m.c. Gracinda Coelho; 
Manuel da Costa m.c. mãe e irmão; 
Maria do Livramento Costa Martins 
e pais m.c. irmã; Manuel Duarte 
Gomes, pais e irmão Domingos m.c. 
José Martinho; José Coelho de Castro 
m.c esposa, filhos e netos; José Costa 
Pinheiro m.c. amigos

Sexta, 17 / Setembro > 19h / P. da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)

SÁbado, 18/SeTembro >19h/Cap. Sra do Ó
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Maria Rosa Gomes da Costa m.c. 

Confraria de Ns Sra do Ó; Maria 
Ferreira Gomes e marido m.c. filhos; 
Em honra da Sagrada Família m.c. 
associados; Américo Ferreira Guerra 
Fontes, filho António e família m.c. 
família; Francisco Gonçalves Miranda 
e Maria Cândida Veiga Pessoa m.c. 
filhos; Teresa Aurora Coelho da Silva 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

SÁbado, 18/Setembro> 20h/CaP. Sra da Graça
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)

XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM
domINGo, 19 / Setembro > 9h / P. da Graça

(no interior da igreja ou no adro/parque)

dominGo, 19/SeTembro > 10h30/moSTeiro
(no interior da igreja do mosteiro)

Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 
Ns Sra do Rosário; Maria Alzira Dias 
Beato e Domingos Nogueira Borges 
m.c. filhos; Rosa Martins m.c. filhos; 
Estefânia Gomes Duarte Costa m.c. 
marido e filhas; Pais e sogros de Jorge 

REZAR É COMPLICADO?
  - FORMAÇÃO EM OUTUBRO PARA SABER MAIS -
O arciprestado de Braga está a organizar 

uma jornada de formação para os dias 
quatro, cinco, seis e sete de Outubro 
com uma pergunta como tema: “Rezar 
é Complicado?” A formação, que já 
tem inscrições abertas, tem lugar no 
Espaço Vita, mas também será possível 
participar através da plataforma Zoom.

Cada dia de formação é dedicado a uma 
parte específica do tema. No primei-
ro dia, a oração é enquadrada como 
“prioridade” na Renovação Inadiável; 
no segundo dia, é explorada a espiri-
tualidade cristã oriental; no terceiro 
dia, os formandos poderão explorar a 
diversidade existente nas várias formas 
de oração; e no quarto dia será feita uma 
proposta de acompanhamento, tanto 
presencial como online. Os responsáveis 
do arciprestado de Braga explicam que 
o objectivo, para além de assinalar “o 
início do ano pastoral no Arciprestado 
de Braga”, é oferecer “uma jornada de 
formação a todos os cristãos”, dar “um 
contributo para concretizar a «renovação 
inadiável» sugerida pelo Papa Fran-
cisco”, implementar “uma cultura de 
oração em todas as paróquias”, e ajudar 
os cristãos “a iniciar ou amadurecer o 
caminho de discipulado”. 

ESCOLA DE FAMÍLIAS - 2021 - 22
O Ano Família Amoris Laetitia, que se 

iniciou a 19 de março, foi decretado 
pelo Papa Francisco com o objetivo de 
caminhar com as famílias. A experiência 
da pandemia evidenciou o papel central 
da família como Igreja doméstica. 

O Departamento Arquidiocesano da 
Pastoral Familiar (DAPF) propõe, para 
a Escola de Famílias de 2021/2022, 
um conjunto de temáticas que aborda 
várias fases da caminhada que é a vida 
familiar. No próximo dia 26 de setembro 
terá o tema: “Filhos... não trazem livro 
de instruções!”. Esta sessão será dedicada 
à infância, com testemunhos de casais 
sobre como transmitir Deus às crianças; 
como tornar Deus presente nas rotinas 
familiares com crianças pequenas; e 
como abordar interpelações dos filhos 
sobre a fé. 

Mais informações e inscrição poderá ser 
obtido em https://www.diocese-braga.
pt/pastoralfamilia/noticia/30009/ 

Gomes; António José da Cunha Pires 
m.c. família; Avelino Macedo Dias 
m.c. família; António José da Cunha 
Pires m.c. Confraria de Ns Sr do Ó

CaLendÁrio LiTÚrGiCo
13 | S. João Crisóstomo, bispo e Dr da Igreja
14 | Exaltação da Santa Cruz [FESTA]
15 | Virgem Santa Maria das Dores
16 | S. Cornélio e S. Cipriano, mártires
17 | S. Roberto Belarmino, bispo e dr da 

Igreja; S. Hildegarda de Bingen, 
virgem e dr da Igreja

19 | XXV Domingo do Tempo Comum
LeiToreS

dia 18 / SeTembro [CaPela]
Leitores - a definir

dia 19 / SeTembro [moSteIro]
Introdução - Paulo
1ª Leitura - Luís
2ª Leitura - Emília
Or. Universal - Carlos Araújo

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!

INSCRIÇÃO PARA O 1º ANO DE CATEQUESE
As inscrições das crianças que vão 

ingressar no primeiro ano de 
catequese (nascidos/as em 2015), 
estão quase a terminar. Se ainda não 
a fez, faça-a quanto antes, pedindo 
o formulário através do email 
catequese.miredetibaes@gmail.com 
e entregue presencialmente, até ao 
próximo domingo, na sacristia do 
Mosteiro. Obrigado.

CRISMA
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.
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