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A simbologia do pastor e do rebanho
nem sempre aparece com uma

conotação feliz e agradável. Todavia,
a imagem bíblica do Bom Pastor
pretende exprimir a bondade e a
misericórdia de Deus pelos seus filhos
e filhas, o zelo que tem por cada uma
das ovelhas do seu rebanho. Por isso,
aclamamos com alegria: «Nós somos
o povo de Deus, somos as ovelhas do
seu rebanho». Esta imagem também
é aplicada ao nosso Salvador, Jesus
Cristo, até porque como o próprio diz:
«Eu e o Pai somos um só». Ele a todos
conhece pelo nome e nos «conduzirá
às fontes da água viva». Deixemo-nos
contagiar pelo entusiasmo de Paulo
e de Barnabé, como de tantos outros.
«Cheios de alegria e do Espírito Santo»,
façamos chegar a salvação a todos
os confins da terra.

“Fontes da
água viva”
O tempo pascal, no novo Missal,

recebe mais variedade de formulários,
com novas orações tomadas dos
antigos Sacramentários. Dispomos
também de maior número de
alternativas: na saudação inicial; no
momento penitencial, com destaque

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’,
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Maior
variedade

A eucaristia atualiza esta graça

para os três batimentos no peito

batismal. A eucaristia sacia todas

durante a confissão de culpa e

as nossas ‘sedes’. Celebrar e viver

para o rito de aspersão dominical

(melhor) a eucaristia é acolher a

com a água benta; nas palavras de

plenitude que vem em auxílio da

introdução ao Pai nosso; nos convites

nossa carência, é assumir-se como

à saudação da paz e à comunhão; na

sedento. Está garantido um socorro.

fórmula de despedida da assembleia,

Está prometida uma vida abundante.

no final da missa. A escolha das

Estamos tão perto da fonte e vamos

orações adequadas a cada dia há de

tão longe! Como seriam vibrantes

facilitar que a eucaristia nos conduza

as celebrações eucarísticas se nos

às fontes da água viva, através de

permitíssemos ser conduzidos, por

uma celebração «nobre na sua

Jesus Cristo, Cordeiro e Bom Pastor,

simplicidade, séria e bela».

às fontes da água viva!

Os Sinos
- Mês de Maria -

3ª a 6ª feira > Mês de Maria > Capela de Ns Sra do Ó

Oração do terço às 20h30, seguindo-se a Eucaristia (quando houver) ou celebração da palavra, com distribuição da sagrada comnhão.

SEGUNDA, 9/Maio > 20h30 / Cap. Sra do Ó

Eucaristia em honra de Nossa Senhora
do Ó, seguindo-se a procissão com oração
do terço e «Batalha das Flores»

Terça, 10 / Maio > 21h / Cap. Sra do Ó

José Gomes Barbosa m.c. filhos; Rosa
Oliveira Araújo e Marido e filhos
m.c. Domingos; Armindo Ferreira
Ribeiro m.c. Confraria de Ns Sra do
Ó; Esperança Lopes m.c. Confraria
de Ns Sra do Ó; 7º dia por Martinho
da Silva Ferreira

Quarta, 11 / Maio > 21h / Cap. Sra da Graça
Quinta, 12 / Maio > 21h / Cap. Sra do Ó

Em honra ao Imaculado Coração de
Maria m.c. Arminda Guerra Fontes;
Augusto Alves Pinto e esposa m.c.
filha Isabel; Brás Faria Macedo m.c.
Confraria de Ns Sra do Ó; Maria
Ribeiro Ferreira m.c. Confraria de Ns
Sra do Rosário

T ib ã e s

uma Igreja Sinodal e Samaritana - Onde há amor, nascem gestos

Comunidade Paroquial de

São Martinho de Mire de Tibães

Celebrar

de
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Recordar

Viver

Ns Sra do Rosário; Cândida Ferreira
Tibães. Esta caminhada, para além
Vilaça m.c. filhos, netos e bisnetos;
de ser uma forma de ajudar o CenEsperança Lopes m.c. filhos; Maria
tro Social Paroquial de Mire de TiRibeiro Ferreira m.c. afilhado João
bães procura, igualmente, divulgar o
Alberto; Alzira Alves (aniv.) e marido
quão incrível é a freguesia de Mire de
m.c. filhos; Ac. de Graças à Imaculada
Tibães. Servirá ainda para ser a miConceição m.c. Conceição Vilaça;
nha Prova de Aptidão Profissional do
Maria de Jesus Gonçalves de Oliveira e
Curso de Animador Sociocultural.
Teodora m.c. família; Maria Conceição Quem desejar participar deve dirigirOliveira Gomes Vieira e Pais m.c. -se ao Supermercado Feira dos Fresfamília; José Coelho de Castro, pais e
cos em Mire de Tibães para realizar a
sogros m.c. esposa, filhos e netos
inscrição. O valor das inscrições reverte para o Centro Social Paroquial
de Mire de Tibães. As inscrições têm
LEITORES
um valor simbólico de 4 euros para
Dia 14 / Maio [Capela]
maiores de 18 anos e de 2 euros para
Leitores - a designar
menores de 18 anos, recebendo assim,
Dia 15 / Maio [Mosteiro]
no dia da caminhada, um kit (uma
Introdução - Jorge Gomes
mochila para guardar tudo e com a
1ª Leitura - Sofia
estampagem da caminhada uma gar2ª Leitura - Carlinhos
rafa de água, uma peça de fruta e um
Or. Universal - Conceição Araújo
mapa do roteiro). Qualquer dúvida,
encontro-me ao dispôr através do
CALENDÁRIO LITÚRGICO
número: 931911464. Obrigado, con10 | S. João de Ávila, presb. e dr da Igreja
tamos com o apoio e a presença de
12 | B. Joana de Portugal, virgem
todos vós!” 		
Margarida Cunha
13 | Virgem Sta Maria do Rosário de Fátima
14 | S. Matias, Apóstolo
15 | V Domingo da Páscoa

SEMANA DA VIDA

CAMINHADA PASCAL - III Domingo de Páscoa
Missão em Ponto - Tomar Parte no SER

Tomar parte no ser leva-nos a tomar
consciência quem somos, quem são
os outros e como todos somos um
Sexta, 13 / Maio > 21h / Cap. Sra da Graça
todo. No meio de toda a criação, eu
sou pessoa, livre e capaz da relação
SÁBADO, 14 / Maio > 19h / Cap.Sra do Ó
com outras pessoas. Logo não existo
Manuel da Silva Gonçalves e esposa MÊS DE MAIO - ORAÇÃO MARIANA
de forma isolada, mas em relação, em
e filhas Teresa e Inês m.c. família; Retomamos o esquema de anos anteriocomunhão com outros semelhantes a
Joaquim Mendes da Rocha m.c. res para a oração mariana em comunimim. Mas como crente, sou cristão,
dade: os primeiros 15 dias na capela e
Teresa da Rocha; Manuel Joaquim
sou de Cristo, chamado a participar na
os últimos 15 dias no Mosteiro. Nesta
Gomes Araújo e esposa m..c Rosa
sua cruz e na sua ressurreição.
primeira semana a oração do terço iniRibeiro; Maria do Sameiro Coelho
O
Baptismo abriu-me as portas de uma
ciará às 20h, seguindo-se a Eucaristia,
Gomes e Pais m.c. família; José
outra
forma de ser: filho amado de
pelas 20h30. À semelhança dos anos
Gomes Oliveira e sogros m.c. esposa;
Deus,
irmão de tantos outros filhos
anteriores, propomos que os movimenJosé Coelho Araújo m.c. irmãos; Rosa
de
Deus,
formando uma comunidade
tos/grupos dinamizem o terço (preparar
Ferreira Araújo m.c. marido e filhos;
ou
família,
a Igreja. Também aqui não
Maria de Soledade Coelho Machado, os leitores para as meditações, articular os
vivo ou professo a minha fé de forma
cânticos,
orientar
a
oração).
Os
pais
da
pais e avó m.c. irmãos
isolada, mas sempre em comunidade.
catequese devem estar atentos e partiPor isso, além de cristão, sou também
SÁBADO, 14 / Maio > 20h / Cap. Sra da Graça cipar com os seus filhos.
Igreja, faço parte desta construção
diária. Estou envolvido e empenhado
CAMINHADA SOLIDÁRIA [15 DE MAIO]
V DOMINGO DE PÁSCOA
no seu dinamismo para que a Igreja
A
pedido
da
organizadora,
Margarida
- dia internacional da família surja sempre como lugar revelador do
Cunha, fazemos o seguinte convite:
Rosto do Ressuscitado.
DOMINGO, 15 / Maio > 9h / P. da Graça
“Venho por este meio solicitar a sua
Tomar
parte no ser pessoa e ser cristão
participação numa Caminhada Solitraduz-se
no viver o quotidiano em
DOMINGO, 15 / Maio > 10h30 / Mosteiro
dária a realizar dia 15 de Maio pelos
Missão em ponto.
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de
caminhos da freguesia de Mire de
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/
Este ano, a Semana da Vida, que decorre
de 8 a 15 de maio tem como tema «A
Vida que Acolhemos», tendo como inspiração “a parábola do Bom Samaritano”.

