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TRIGÉSIMO TERCEIRO 

Malaquias 3, 19-20a
Salmo 97 (98)

2Tessalonicenses 3, 7-12
Lucas 21, 5-19

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Olhar o pobre 
como irmão, 

tomar a peito 
as suas 

dificuldades

O Ano Litúrgico, no Trigésimo 
Terceiro Domingo (Ano C), recorda 
com insistência e determinação: 
Deus «vem julgar a terra; julgará 
o mundo com justiça e os povos 
com equidade». Um modo proativo 
de reavivar em nós a vigilância da 
fé. O objetivo é, ao mesmo tempo, 
despertar a fé e tranquilizar os crentes. 
Porque, para os que confiam em Deus, 
«nascerá o sol da justiça, trazendo nos 
seus raios a salvação». Estes, nos quais 
havemos de ser incluídos, sem excluir 
as provações do tempo presente, 
têm garantida a promessa eterna de 
felicidade: «Pela vossa perseverança 
salvareis as vossas almas». Entretanto, 
continuamos a época do testemunho, 
nas pegadas de Paulo, empenhados 
no trabalho e na missão: «quisemos 
ser para vós exemplo a imitar».

Carlos de Foucauld, citado na 
Mensagem para este Dia Mundial 
dos Pobres, é exemplo a imitar, um 
homem feliz com fé: «tendo nascido 
rico, renunciou a tudo para seguir 
Jesus e com Ele tornar-se pobre e 
irmão de todos». Como o Irmão Carlos, 
podemos acreditar que «não estamos 
no mundo para sobreviver, mas 
para que, a todos seja consentida 
uma vida digna e feliz». Viver o amor 
aos mais pobres faz de nós «gente 
feliz com fé». Seguimos o exemplo 
do Mestre, «partilhando a vida por 
amor, repartindo o pão da própria 
existência com os irmãos e irmãs, a 
começar pelos últimos, por aqueles 
que carecem do necessário, para que 
se crie a igualdade». Isto é o que nos 
torna felizes e ricos aos olhos de Deus.

“Exemplo “Exemplo 
 a imitar” a imitar”

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

«Gente feliz com fé» são aqueles que 
vivem comprometidos com os seus 
trabalhos, não para amealharem 
cada vez mais dinheiro e bens ou para 
terem uma vida mais faustosa, mas 
principalmente para terem um vida 
digna e contribuírem para que outros, 
menos favorecidos, possam também 
viver com dignidade e esperança. 
Este é, de facto, o exemplo a imitar: ter 
para dar e dar para ter ainda mais; 
a riqueza do cristão é o amor, como 
nos ensina o Mestre, a riqueza do 
cristão é a sua disponibilidade para ir 
ao encontro daqueles que vivem nas 
periferias da sociedade, daqueles que 
estão privados do essencial.
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ENCOMENDAÇÃO, BOTAR OU LANÇAR AS ALMAS
“Alerta, pecadores, alerta, que a vida é curta e a 

morte é certa! Rezemos pelas almas do purga-
tório um Padre-Nosso e uma Ave-Maria.”

A recriação do ritual do Botar das Al-
mas regressa na próxima sexta-feira, 
dia 18 de novembro, a Mire de Tibães.

Estamos no mês das almas, no tempo 
em que antigamente o povo decidia 
lembrar os seus falecidos de uma for-
ma popular e cada lugar da freguesia 
aceitava o desafio de ter uma pessoa 
a cantar em alta voz, apelando a que 
nós, os pecadores, nos devíamos con-
verter e rezar pelas benditas almas do 
purgatório. Após a hora do jantar e 
de um local mais elevado, que podia 
ser uma árvore que estivesse nas pro-
ximidades do eido da casa, um terraço 
por cima da cozinha ou barraco, um 
muro, uma escada, uma meda de palha 
ou o mirante da casa, ouvíamos vozes 
melodiosas que evocavam a prece do 
Pai Nosso e da Avé Maria. A Rusga 
de S. Vicente e o Rancho Folclórico 
de S. Martinho de Tibães aceitaram 
o desafio da retoma deste cerimonial.

Se as condições climatéricas o permi-
tirem, após o toque das trindades (21 
horas), partiremos do ponto de en-
contro, junto ao cruzeiro do mosteiro, 
em direção aos lugares do Marcos/
Carrascal, onde teremos o 1º botar; 
subiremos de seguida ao lugar do 
Assento para a 2ª encomendação; pas-
saremos pelo lugar da Boavista para o 
3º botar e terminaremos no terreiro do 
Mosteiro com o 4º lançar das almas.

Não tendo o tempo favorável, desenvol-
veremos a atividade no Claustro do Ce-
mitério do Mosteiro de Tibães. Esteja 
connosco na recriação desta memória!

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA
Senhor Jesus Cristo, Tu, sendo rico, 

fizeste-Te pobre para nos enriqueceres 
a todos com a Tua pobreza, que é o 
dom da tua Vida por nós oferecida!

Senta-Te, pois, com os pobres, à volta 
desta nossa mesa, para que eles sejam 
libertos da miséria e nós livres da palha 
do supérfluo que tantos nos pesa.

Que a Tua pobreza, Senhor, seja a nossa 
fiel companheira de vida, para que a 
ninguém falte o necessário e possamos 
juntos encontrar o alimento que nutre 
para a vida eterna. Ámen. 

LEITORES
DIa 19 / NOvEmbRO [Capela]

Leitores - a definir
DIa 20 / NOvEmbRO [mosteiro]

Leitores - Crismandos
CaLENDÁRIO LITÚRGICO

15 | S. Alberto Magno, bispo e dr da Igreja
17 | S. Isabel da Hungria, religiosa

MORDOMOS DA CERA 2023 [CRUZ 2024]
Os casais, que residem nesta freguesia 

de Mire de Tibães, e celebraram o seu 
matrimónio (dentro ou fora desta comunida-
de) até ao dia 07/08/1988, e que ainda 
não foram Mordomos, mas tenham 
vontade e disponibilidade de o ser no 
próximo ano, agradecemos que con-
tactem pelo número 916279358 (Sr. 
Raul da Amieira) e façam a sua inscrição 
até ao próximo dia 27 de Novembro. 

Reforçamos o apelo a todos aqueles 
que em anos anteriores já tenham 
sido convidados mas que, na altura, 
não puderam aceitar esta missão.

6º DIA MUNDIAL DOS POBRES [13/11]
JesUs Cristo FeZ-se poBre por NÓs!

“A pobreza que mata é a miséria, filha 
da injustiça, da exploração, da violência 
e da iníqua distribuição dos recursos. 
É a pobreza desesperada, sem futuro, 
porque é imposta pela cultura do 
descarte que não oferece perspetivas 
nem vias de saída. É a miséria que, 
enquanto constringe à condição de 
extrema indigência, afeta também a 
dimensão espiritual, que, apesar de 
muitas vezes ser transcurada, não é 
por isso que deixa de existir ou de 
contar. Quando a única lei passa a 
ser o cálculo do lucro no fim do dia, 
então deixa de haver qualquer freio 
na adoção da lógica da exploração 
das pessoas: os outros não passam de 
meios. Deixa de haver salário justo, 
horário justo de trabalho e criam-se 
novas formas de escravidão, suportada 
por pessoas que, sem alternativa, devem 
aceitar este veneno de injustiça a fim 
de ganhar o mínimo para comer. Ao 
contrário, pobreza libertadora é aquela 
que se nos apresenta como uma opção 
responsável para alijar da estiva quanto 
há de supérfluo e apostar no essencial.” 

Papa Francisco, Mensagem para o 
6.º Dia Mundial dos Pobres, nº 8 e 10

TERça, 15 / NOvEmbRO > 19h / mOSTEIRO
Palmira Nogueira, marido e pais m.c. filho 

José; José de Magalhães m.c. Confraria 
de Ns Sra do Rosário; Marco Aurélio 
Gonçalves Capa m.c. Confr. de Ns Sra 
do Rosário;Maria da Conceição Coelho 
Araújo m.c. Confraria de Ns Sra do Ó

QUarta, 16 / NovemBro > 19h / p. da Graça

QuINTa, 17 / NOvEmbRO > 19h / Cap. SRa DO Ó
Américo Ferreira Guerra Fontes, filho 

António e família m.c. Família; Rosa 
da Silva Araújo e marido m.c. filho 
Luís; Pe José Zeferino Esteves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Rosário

sexta, 18 / NovemBro > 19h / p. da Graça

sÁBado, 19 / NovemBro > 18h / p. da Graça

SÁbaDO, 19/NOvEmbRO > 19h/Cap. SRa DO Ó
Amado José Pereira m.c. mãe; Maria 

da Conceição Coelho Araújo m.c. 
neto Marco; Em honra da Sagrada 
Família m.c. associados; Manuel 
Pereira de Castro e esposa e António 
Fernandes Coelho, esposa e filho m.c. 
família; Maria do Livramento Costa 
Martins m.c. marido e filhos; Arlindo 
Veloso dos Santos m.c. filhas; Manuel 
Duarte Gomes (aniv.), pais e sogros 
m.c. esposa e filhos

SOLENIDADE DE NS SR JESUS CRISTO
REI DO UNIVERSO - CRISTO REI

- dia mUNdial da JUveNtUde -
domiNGo, 20/ NovemBro > 9h/ p. da Graça

DOmINGO, 20/NOvEmbRO > 10h30/mOSTEIRO
- COM UNÇÃO DO SANTO CRISMA - 

Eucaristia presidida pelo Rev. Sr. 
Bispo auxiliar de Braga, Dom Nuno 
Almeida, com a unção do Santo 
Crisma e efusão do Espírito Santo

Irmãos vivos e falecidos da Confraria 
de Ns Sra do Rosário; António José 
da Cunha Pires m.c. família; Cândida 
Ferreira Vilaça m.c. filhos, netos e 
bisnetos; Maria Ribeiro Ferreira m.c. 
afilhado João Alberto; Ana Joaquina 
Dias Gomes m.c. marido e filhos; Ana 
Maria Gomes Ribeiro e suas irmãs m.c. 
irmão Domingos; Avelino Macedo 
Dias m.c. família; Domingos José e 
Deolinda Lomba m.c. família; António 
Gomes Peixoto m.c. filho Luciano
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