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DOMINGO

DÉCIMO SEXTO
Jeremias 23, 1-6
Salmo 22 (23)

Efésios 2, 13-18

Marcos 6, 30-34

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
‘Repousar’

com «O Senhor
é meu pastor»

— youtu.be/5M49YuiORNY

A fidelidade de Deus é comparada

à relação diligente do pastor com o
seu rebanho: «O Senhor é meu pastor:
nada me falta. Leva-me a descansar
em verdes prados [...]. Vós estais
comigo: o vosso cajado e o vosso
báculo me enchem de confiança».
Do mesmo modo se revela em Jesus:
«Vinde comigo para um lugar isolado
e descansai um pouco». Sem deixar
de ter compaixão daqueles que «eram
como ovelhas sem pastor». De uns e
de outros se faz próximo: pelo sangue
derramado na cruz, «reconciliou com
Deus uns e outros, reunidos num só
Corpo». Jesus Cristo cumpre a dupla
promessa: «Eu mesmo reunirei o resto
das minhas ovelhas de todas as
terras [...]. Dar-lhes-ei pastores que as
apascentem e não mais terão medo
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nem sobressalto».

“Vós estais
comigo”
O crente reconhece a solicitude

divina, em todas as circunstâncias
da vida: no descanso, na travessia

‘Ainda não tendes fé’,
em laboratoriodafe.pt

comigo. É um itinerário espiritual em

Dom e escolha

direção à paz interior, à unificação

O Salmo 22 (23) lembra o modo como

do coração, a partir do dom de uma

Deus cuida de nós. A convicção do

‘presença’ que merece confiança.

salmista é visível em Jesus Cristo:

Ao fim de contas, a fé, mais do que

o relato do evangelho descreve a

acreditar na existência de Deus, é ter

solicitude do Mestre em relação à

a perceção de que Deus acredita em

necessidade dos outros. A narração

nós. Antes de escolha da nossa parte,

descreve o acontecimento expresso

percebe-se como dom: Deus confia

pelo poema-oração do salmista.

em mim e me ama, sempre e apesar

Acreditar é implicar a minha vida

de tudo. A minha escolha está em

numa relação com Alguém, a quem

descansar nessa confiança e nesse

chamamos Deus, digno de confiança.

amor, ‘para todo o sempre’. No final,

Aliás, a iniciativa parte de Deus

pode ser esta a melhor expressão de

(dom). A cada um de nós reserva-se

fé: «Não temerei nenhum mal, porque

a liberdade (escolha) de se permitir

Vós estais comigo».

entrar nessa relação de confiança.

de ‘vales tenebrosos’, o Senhor está

Os Sinos
Comunidade Paroquial de

São Martinho de Mire de Tibães

Celebrar

Segunda a sexta, 19 a 23 > não há eucaristia

SÁBADO, 24/Julho > 19h/Cap. Sra do Ó

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

Confraria de Ns Sra do Ó; Maria do
Sameiro Coelho Gomes m.c. Confraria
de Ns Sr do Ó; Silvana da Conceição
Alves m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

Viver

1.º DIA MUNDIAL DOS AVÓS E IDOSOS
[4º domingo de julho - 25 de julho]

(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
O papa Francisco anunciou este
Francisco Gonçalves Miranda e Maria Sexta, 30 / Julho > 19h / P. da Graça
domingo a comemoração de um Dia
Cândida Veiga Pessoa m.c. filhos;
Mundial dos Avós e dos Idosos, que
António Costa e esposa m.c. filho (no interior da igreja, limitado a cerca de 50 pessoas)
será celebrado anualmente pela Igreja
Manuel e Nora; Mariana Cunha
Católica no quarto domingo de julho.
Guimarães e Antonio Correia SÁBADO, 31 / Julho > 19h / Cap. Sra do Ó “Os avós são muitas vezes esquecidos”,
Fernandes m.c. Aurora Silva; Jose (no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
disse o papa, que tem 84 anos, quando
Joaquim da Costa Vilaça, pais e Maria Ferreira Silva, marido e filha m.c. presidia à oração do Angelus no
filhas; Rosa de Jesus da Silva Gomes
sogros m.c. esposa; Rosa Ferreira
Palácio Apostólico do Vaticano.
Araújo, pais, sogros e cunhados m.c. m.c. filhos; José Costa Pinheiro m.c. E prosseguiu: “A velhice é uma dádiva”,
amigos; José Gomes Soares Magalhães
marido e filhos; Maria Olivia Ferreira
disse Francisco.
e Maria das Dores Dias m.c. esposa e
Magalhães e marido m.c. família; José
“Os
avós são um elo entre gerações,
filhos; Teresa Aurora Coelho da Silva
Costa Pinheiro m.c. amigos; Hilário
guardando
e transmitindo aos
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário
da Silva Rocha m.c. esposa e filhos
jovens a experiência de vida e de fé”,
acrescentou.
31/Julho> 20h/Cap. Sra da Graça
SÁBADO, 24/Julho> 20h/Cap. Sra da Graça SÁBADO,
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)
A
partir de agora, o Dia Mundial dos
(no interior da igreja, limitado a cerca de 35 pessoas)
Avós e Idosos será comemorado no
XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
quarto domingo do mês de julho. O
XVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
papa vai assim presidir à primeira
DOMINGO,
1
/
A
gosto > 9h / P. da Graça
DOMINGO, 25 / Julho > 9h / P. da Graça
missa no dia 25 de julho, quando
(no interior da igreja ou no adro/parque)
(no interior da igreja ou no adro/parque)
se assinala este dia, tendo em conta
DOMINGO, 1 / Agosto > 10h30 / Mosteiro as restrições impostas por causa
DOMINGO, 25/Julho > 10h30 / Mosteiro
(no interior da igreja do mosteiro)
da epidemia de covid-19, refere o
(no interior da igreja do mosteiro)
António José da Cunha Pires m.c. ConVaticano em comunicado.
Ana Joaquina Dias Gomes m.c. marido
fraria de Ns Sr do Ó; Florindo Castro O Discastério para os Leigos, a Família
e filhos; Manuel Duarte Gomes, pais , Nogueira m.c. Confraria de Ns Sra do
e a Vida divulgou o tema do I Dia
sogros e cunhados m.c. esposa e filhos;
Rosário; Manuel Gomes m.c. Confraria
Mundial dos Avós: “Eu estou contigo
Florindo Castro Nogueira, filha e sogra
de Ns Sra do Rosário; Manuel Ribeiro
todos os dias” (cf. Mt 28,20).
m.c. família; Judite Graça Pinto Pereira
Oliveira m.c. Confraria de Ns Sra do A escolha, inspirada no Evangelho de
Miranda (aniv. falecimento) m.c. família;
Rosário; Maria Alves m.c. Confraria de
Mateus, tem a finalidade de expressar
Maria Ribeiro Ferreira m.c. afilhado
Ns Sra do Ó; Maria Alzira Dias Beato
a proximidade do Senhor e da Igreja
João Alberto; Alberto do Fundo m.c. m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário;
na vida de cada idoso, especialmente
familia; Teresa Cardoso Oliveira m.c. Em honra do Imaculado Coração de
neste momento difícil de pandemia.
familia; Marta Cristina Araújo Gomes
Maria m.c. devotos; José Fernandes
“’Eu
estou contigo todos os dias’ é
m.c. pais e irmã; António Ferreira
(Camilo) m.c. família; Manuel Joaquim
também
uma promessa de proximidade
Mendes e Cândida Sousa m.c. família;
Fernandes Coelho m.c. filha Palmira;
e
de
esperança
de que jovens e idosos
José Alberto Fernandes Cunha e
António Ferreira Mendes m.c. Confrapossam
entender-se
mutuamente”.
Silva m.c. Esposa e filhas; Domingos
ria de Ns Sra do Ó; Domingos Loureiro
De
facto,
não
são
só
os
netos e os jovens
Gomes e esposa m.c.filha Maria; João
Gomes m.c. Confraria de Ns Sra do Ó
que são chamados a estar presentes
Gonçalves Ribeiro m.c. filhos; Avelino
na vida dos idosos, mas os avós e as
Macedo Dias m.c. família; Manuel
CALENDÁRIO LITÚRGICO
pessoas idosas também têm uma missão
Gonçalves Gomes m.c. esposa
22 | S. Maria Madalena – FESTA
evangelizadora, uma missão de anunciar,
25 | Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
de rezar e de gerar jovens para a fé.
29
|
SS.
Marta,
Maria
e
Lázaro
Segunda a quarta, 26 a 28 > não há eucaristia
«Peço ao Senhor que cada um de nós
LEITORES
Quinta, 29 / Julho > 19h / Cap. Sra do Ó Dia 24-25 Julho e 31-01 Agosto [Capela e Mosteiro] alargue o próprio coração e o torne
sensível aos sofrimentos dos últimos
(no interior da capela, limitado a cerca de 60 pessoas)
Leitores - a definir
e capaz de interceder por eles. Oxalá
Judite Graça Pinto Pereira Miranda
cada um de nós aprenda a repetir
(aniv.) m.c. família; Manuel Peixoto
AUSÊNCIA
DO
PARÓCO
a todos, e em particular aos mais
Gomes Veiga e Leonor Braga da
jovens, estas palavras de consolação
Silva m.c. filhos; Deolinda Fernandes O pároco, pe Francisco Marcelino, estará
que ouvimos hoje dirigidas a nós: «Eu
ausente das paróquias do dia 17 a 27 de juFaria m.c. filhos; Inês Maria Coelho
estou contigo todos os dias». Avante e
lho.
Para
assuntos
urgentes,
inesperados
ou
Gonçalves m.c. Confraria de Ns Sra do
Ó; José Gomes Soares Magalhães m.c. inadiáveis,poderão contactar via telemóvel. coragem! Que o Senhor vos abençoe.»

Cartório Paroquial no Mosteiro:
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: miredetibaes@arquidiocese-braga.pt
app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) | site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiademiredetibaes/

