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VIGÉSIMO SÉTIMO 

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94 (95)

2Timóteo 1, 6-8.13-14
Lucas 17, 5-10

PERGUNTA 
DA SEMANA

Como é que 
caracterizas 

a tua fé?

Há impaciência no ar! O profeta, 
perante o aparente silêncio de 
Deus, é porta-voz dum pedido: «Até 
quando, Senhor, chamarei por Vós e 
não me ouvis? Até quando clamarei 
contra a violência e não me enviais 
a salvação?». Os Apóstolos, abalados 
pelas exigências apresentadas por 
Jesus Cristo, suplicam-lhe: «Aumenta a 
nossa fé». Acolhamos as interpelações 
deste Vigésimo Sétimo Domingo (Ano 
C): «Não fecheis os vossos corações», 
escutai a palavra de Deus. Reanima 
o dom de Deus que recebemos no 
batismo. «Guarda a boa doutrina 
que nos confiada, com o auxílio do 
Espírito Santo, que habita em nós». E 
aceitemos ser questionados sobre 
a vivência da nossa fé. Porque não é 
preciso ‘aumentar’ a fé. O essencial 
está numa fé viva e ativa.

A fé não tem uma métrica de 
quantidade. A fé exprime-se através 
da qualidade da nossa vida, do modo 
como encaramos as circunstâncias. 
Consiste numa disposição vital de 
abertura à presença divina, de modo 
a deixar-se surpreender por Deus. 
Tal ação de Deus em nós resulta 
num testemunho feliz, num estar 
de bem com a vida, qualquer que 
seja o momento. Vamos conhecer 
«gente feliz com fé». Gente que não 
se resigna perante as injustiças e as 
desigualdades. Gente que se dedica a 
melhorar a vida dos outros. Gente que 
encara a vida e olha para o mundo à 
luz da fé, sem vergonha de se assumir 
amigo de Deus. Gente como o chef 
Kiko Martins: «a fé é a única gasolina 
da minha vida».

“Aumenta “Aumenta 
  a nossa fé”  a nossa fé”

Gente feliz com fé, nova ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Kiko Martins confessa que se alimenta 
quotidianamente da amizade com 
Deus. Para ele, Deus é como «um 
confidente, alguém com quem 
partilho as minhas ideias, opiniões, 
alguém que me acompanha a correr, 
alguém que me acompanha a fazer 
surf, alguém que me acompanha a 
cozinhar, alguém que me acompanha 
nas dificuldades» e nas alegrias. Deus 
é o amigo por excelência, «é alguém 
que eu vejo que está sempre ao meu 
lado, quer eu lhe ligue quer não lhe 
ligue, o que é uma coisa fantástica, 
[…] é alguém que me ama tão 
profundamente que me dá tudo de 
forma livre e gratuita. É fantástico».
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Comunidade Paroquial de
São Martinho de Mire de Tibães

Celebrar Recordar Viver

Os sinOs de Tibães

Cartório Paroquial no Mosteiro: 
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assinalar este dia com um sarau recrea-
tivo e festivo, demonstrando assim o 
carinho, união e consideração por esta 
Instituição Social, sem fins lucrativos. 

Não podíamos deixar de referenciar, 
e mais ainda agradecer de coração, 
o Grupo Unidos que mais uma vez 
abriu as portas da sua casa para nos 
receber, bem como todo o cuidado na 
programação e organização do evento, 
conciliando diferentes e variados gru-
pos artísticos da freguesia e de fora dela.

Unidos somos mais e faremos sempre 
melhor! Pelo bem comum, pelo bem 
de todos. 

Para além do momento festivo, que teve 
participações diferenciadas em estilo e 
género, individual e coletivo, realizou-
se, no final da festa, o sorteio das rifas 
que se foram espalhando ao longo 
do mês de setembro, e que rendeu: 
1.390€. Os números sorteados foram:

1º prémio: 0336; 2º prémio: 0305; 
 3º prémio: 0118; 4º prémio: 0043;
Estão todos de parabéns! A quem saiu o 

prémio material! E a quem saiu o pré-
mio espiritual, pelo dom da partilha!!! 

Para além das rifas, tivemos ofertas 
pessoais no valor de 770€. 

O que perfaz o Total de 2.160€.
Às pessoas empenhadas nesta causa a nos-

sa sincera e enorme gratidão! A Direção.

INÍCIO DA CATEQUESE [2022/2023]
Assinalaremos o início da catequese no 

próximo domingo, 09 de Outubro, 
na Eucaristia das 10h30. Apelamos à 
participação de todos: catequistas, cate-
quizandos, pais e comunidade em geral. 

Voltamos a reforçar que não há um 
catequista para cada ano. 

Falta, pelo menos, Dois Catequistas: 
 um para a infância e outro para a adolescência.
Neste sentido, apelamos mais uma vez 

há disponibilidade de mais pessoas 
para esta dimensão da pastoral, o 
ministério do Anúncio da Palavra.

A c Atequese só sobreviverá se As 
fAmíliAs cristãs se ApAixorem por 
cristo e pelA suA igrejA. 

Informações, horários e calendário serão 
comunicados no final da Eucaristia de 
abertura da catequese, bem como a 
indicação dos respetivos catequistas 
para cada ano, se os houver...

CALENDÁRIO LITÚRGICO
4 | S. Francisco de Assis
5 | Santa Faustina Kowalska
6 | S. Bruno, presbítero
7 | Virgem Santa Maria do Rosário
9 | XXVIII Domingo do Tempo Comum

LEITORES
DIA 8 / OuTubRO [capela]

Leitores - a designar
DIA 9 / OuTubRO [mosteiro]

Leitores - Catequese

COMO ESCUTAR DEUS - FORMAÇÃO
Implementar em todas as paróquias 

uma autêntica cultura de oração é o 
propósito da edição deste ano, depois 
de uma forçada paragem devido 
às contingências da pandemia do 
coronavírus. De 3 a 6 de outubro, 
pelas 21h, no Espaço Vita, vamos 
conhecer algumas formas de oração e 
perceber as dificuldades mais comuns, 
de modo a encontrar uma proposta 
de acompanhamento que contribua 
para colocar a oração no centro da 
nossa vida pessoal e comunitária. Mais 
informações em www.rezar.pt

DESFOLHADA NO MOSTEIRO DE TIBÃES
O Mosteiro de Tibães irá realizar a 

tradicional desfolhada, aberta a toda 
a população, no próximo dia 08 de 
outubro de 2022, sábado, a partir 
das 14h. Com a realização desta 
atividade pretende-se valorizar o nosso 
património cultural e etnográfico, 
manter viva a tradição da desfolhada, 
criar momentos de partilha entre 
crianças e seniores e proporcionar 
novas experiências em família. A 
entrada para esta atividade é gratuita.

Para mais informações contacte: 253 622 
670 ou sec.msmt@culturanorte.gov.pt

12º ANIv. DO CENTRO SOCIAL PAROquIAL - GRATIDÃO
A Direção do Centro Social Paroquial 

de Mire de Tibães vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que, de 
uma forma ou de outra, participaram 
e colaboram no assinalar dos 12 anos 
de inauguração do edifício do Centro 
Social e Paroquial. Com um sentir 
muito especial, expressamos a nossa 
gratidão a todas entidades, grupos e 
coletividades, que apoiaram a inicia-
tiva das Mulheres em Movimento em 

TERçA, 4 / OuTubRO > 19h / MOSTEIRO
7º dia de Maria da Conceição Coelho 

Araújo; 7º dia de Manuel Fernandes 
Faria (falecido em Ermesinde) m.c. 
família; António Peixoto de Araújo e 
esposa m.c. filha Conceição

quINTA, 6 / OuTubRO > 19h / CAP. SRA DO Ó
Carmelita Bernardino Fernandes, 

Manuel António Fernandes e Alice 
Coelho Bernardino m.c. nora e netos; 
Maria Arantes Gomes m.c. Rosa 
Maria; Felicidade Correia Gonçalves e 
marido m.c. filhos; José de Magalhães 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Paulo 
da Silva Marques, filha e família m.c. 
esposa; Marco Aurélio Gonçalves 
Capa (aniv.) m.c. família; José Silva 
Quintas m.c. filhos

SÁbADO, 8 / OuTubRO > 19h / CAP. SRA DO Ó
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Sra do Ó; 30º dia de Rosa Peixoto 
da Silva m.c. pessoa amiga; Boaventura 
Gonçalves e esposa m.c. filha Graça; 
José da Costa Pinheiro m.c. família; 
Manuel da Silva Gonçalves e esposa 
e filhas Teresa e Inês m.c. família; 
José Luís Costa Ferreira, pais e sogros 
m.c. esposa e filhas; Teresa de Jesus F. 
Antunes e marido m.c. filhos; Rosa 
Ferreira Araújo m.c. marido e filhos

sÁBaDo, 8 / outuBro > 20h / p. Da Graça

XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
DomiNGo, 9 / outuBro > 9h / p. Da Graça

DOMINGO, 9 / OuTubRO > 10h30 / MOSTEIRO
Cândida Ferreira Vilaça m.c. filhos, 

netos e bisnetos; Esperança Lopes m.c. 
filhos; Francisco Gomes Rodrigues, 
esposa e filho mc. família; José 
Agostinho Fernandes e esposa m.c. 
filhos; António Lázaro pais e sogros 
m.c. família; Teresa de Jesus Gomes 
Menezes m.c. marido; José Alberto 
Fernandes Cunha e Silva m.c. esposa 
e filhas; Manuel Gonçalves Gomes 
m.c. esposa; Pais de Luís Silva; Maria 
Conceição Oliveira Gomes Vieira e 
Pais m.c. família; António José Peixoto 
de Oliveira e esposa m.c. filho José 
Carlos; Maria Branca F. M. Carvalho 
m.c. filho Jorge Gomes; José Fernando 
Gomes Castro e Amadeu Ferreira 
Castro m.c. mãe e irmãos; Joaquina 
Calheiros Peixoto m.c. filho João
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