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A palavra de Deus é o 
alimento que precisamos para 

fortalecer o nosso desejo de 
transformação e de vida nova. 

Neste domingo, Jesus Cristo 
quer iniciar ou retomar a 

sua ação dentro de nós, para 
renovar a nossa fé, renovar 

a nossa vida.

”
O ENCANTO DE VIVER
O essencial deste dia, Domingo da 
Palavra de Deus, gravita à volta 
deste anúncio: «Convertei-vos, pois 
está próximo o reino dos céus». 
Os textos bíblicos possuem uma 
dinâmica ativa e eficaz que diz 
respeito ao presente, aos aconteci-
mentos que estamos a viver, aqui 
e agora. A palavra de Deus faz eco 
deste refrão de António Variações: 
«Muda de vida, se tu não vives satis-
feito. Muda de vida, estás sempre a 
tempo de mudar. Muda de vida, não 
deves viver contrafeito. Muda de 
vida, se há vida em ti a latejar».
A primeira coisa que aprendemos, 
neste segundo episódio, é que Jesus 
deixou Nazaré e foi morar para Ca-
farnaum. Está na hora de deixarmos 
“Nazaré”, isto é, a fé infantil, tudo 
aquilo que nos prende ao comodis-

mo do “sempre fiz assim”, dos vícios 
guardados ao longo dos anos. Está 
na hora de ir morar para “Cafar-
naum”, ou seja, iniciar uma nova 
etapa na nossa vida espiritual. É o 
primeiro passo rumo à conversão: 
Ano novo, fé renovada.
Em segundo lugar, ensina-nos a aco-
lher a proximidade de Deus. «Está 
próximo o reino dos céus», quer 
dizer, Deus visita-nos, é Deus con-
nosco, vem despertar dentro de nós 
o encanto de viver, a alegria de nos 
sentirmos amados. Não há modo 
mais eficaz: a fé é renovada, quan-
do sentimos Deus vivo e presente.
Deixar as redes é o terceiro ensina-
mento: deixar tudo aquilo que nos 
enreda e nos prende a tantas coisas 
inúteis, para viver centrados no que 
é importante, desprendidos, sem 
medo de iniciar uma nova aventura.
Por fim, ser “pescadores de ho-
mens”, isto é, colocar as pessoas em 
primeiro lugar, cultivar relações pro-
fundas, curar feridas abertas, pro-
mover experiências fraternas. É o 
ano para novo estilo de vida: deixar 
de estar ancorado no egoísmo, para 
caminhar com Deus e para Deus, 
com os outros e para os outros. 
Hoje, Jesus Cristo diz: Tem coragem, 
eu estou contigo, abre o teu coração 
ao meu amor e terás o encanto de 
viver, verás que este ano novo te 
traz uma fé renovada. Estás sempre 
a tempo de mudar!

   Está próximo o Está próximo o 
reino dos ceús”reino dos ceús”
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São Martinho de Mire de Tibães

Celebrar Recordar Viver

Os sinOs de Tibães
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entregue ao Centro Social e Paroquial 
de Mire de Tibães, para fazer face às 
múltiplas dificuldades que se fazem 
sentir, em consequência da inflação 
que a todos está atingir. 

A Direção do Centro Social e a Paróquia 
muito agradecem esta importante 
iniciativa e dão os parabéns a todos 
os voluntários que fizeram parte 
do grupo, tornando-o mais rico, 
melodioso e diversificado. Não tiveram 
medo do frio nem da chuva e meteram 
pés a caminho para ajudar uma Causa 
Social, que é de todos e para todos! 

Por fim, não poderíamos deixar de agra-
decer a todas as pessoas e instituições 
que contribuíram com a sua oferta. 

A Todos o Nosso Muito Obrigado! 

DOMINGO DA PALAVRA 
 - CONHECER AS ESCRITURAS
Este Domingo, celebramos o 4° 

Domingo da Palavra de Deus, 
instituído pelo Papa Francisco em 30 
de setembro de 2019. O lema desta 
edição é do Evangelho de João: “Nós 
vos anunciamos o que vimos” (1 Jo 
1,3). O Domingo da Palavra de Deus 
tem como objetivo destacar a presença 
do Senhor na vida das pessoas. Ele 
realmente caminha connosco e está 
presente através da sua Palavra, tal 
como acontece na passagem bíblica 
dos Discípulos de Emaús: estamos 
a caminho, para repercorrer com o 
Senhor a Escritura, deixando-se ser 
ensinados e iluminados.

LEITURA DA BÍBLIA NUM ANO
Neste domingo da Palavra desafiamos os 

cristãos da comunidade a fazer a Leitura 
da Bíblia em um ano. Para o efeito 
propomos um esquema que ajudará 
a fazer diariamente a leitura. Procure 
neste link https://linktr.ee/abiblia.
em1ano. Aqui encontra várias formas 
ou ferramentas para o ajudar nesta bela 
peregrinação pela Palavra de Deus.

PALAVRA do PAPA FRANCISCo...
Através da oração, a Palavra de Deus vem 

habitar em nós e nós habitamos nela. 
A Palavra inspira bons propósitos e 
apoia a ação; dá-nos força e serenidade. 
Em dias confusos, assegura ao coração 
um núcleo de confiança e amor que o 
protege dos ataques do maligno.

Maria C. S. da Costa m.c. marido e 
filhos; Rosa Fernandes da Silva e Ma-
nuel Borges Dias Vilaça m.c. Carlos 
Vilaça; Florindo Castro Nogueira, 
filha e sogra m.c. família

LEIToRES
dIA 28 / JANEIRo [Capela]

Leitores - a definir
dIA 29 / JANEIRo [Mosteito]

Leitores - Catequese
CALENdÁRIo LITÚRGICo

24 | S. Francisco de Sales, bispo e dr da Igreja
25 | Conversão de S. Paulo, Apóstolo [FESTA]
26 | S. Timóteo e S. Tito, bispos
27 | S. Ângela Merici, virgem
28 | S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor 

da Igreja
29 | IV Domingo do Tempo Comum

INFORMAÇÃO - junta de freguesia
A Junta de Freguesia vem pelo seguinte 

informar que a partir de 01/02/2023,
o horário de atendimento do Executivo 

irá alterar, passando a ser às terças-
feiras das 20h às 21h e às sextas-feiras 
das 18h30 às 19h30, preferencialmente 
com marcação. Qualquer assunto 
contactar o número 914 970 978 
(chamada para a rede móvel nacional).

CANTAR OS REIS - 2023
   Valor angariado e agradeCiMento
Foi com muita alegria e boa disposição 

que, no passado dia 6 de janeiro, um 
grande e diversificado número de 
voluntários se associou à iniciativa 
das Mulheres em Movimento e, juntos, 
deram mais um passo na angariação de 
fundos para o Centro Social e Paroquial, 
com o tradicional cantar dos reis pelas 
ruas, casas e famílias desta freguesia de 
Mire de Tibães. 

Terminaram o périplo do anúncio do 
Menino-Deus no passado domingo 
(15/01) percorrendo também muitas 
ruas da cidade de Braga, sentido aí um 
forte e caloroso acolhimento. 

A hospitalidade recebida foi gratifican-
te, de tal modo que deixa a motivação 
para continuar a desenvolver outras 
iniciativas para esta causa comum.

O valor total angariado foi de 2900€ 
(dois mil e novecentos euros), valor 

TERçA, 24 / JANEIRo >  19h / MoSTEIRo 
José Quintas Gomes Veiga m.c. 

Confraria de Ns Sra do Rosário; 
Maria do Sameiro Valente de Araújo 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; Pais e 
irmão e cunhados de Maria de Lurdes 
Sousa Monteiro

Quarta, 25 / janeiro > 19h / p. da graça

QuINTA, 26 / JANEIRo >  19h / CAp. SRA do Ó
Pe Avelino Ferreira Guerra Fontes 

m.c. afilhada Arminda; Jerónimo 
Gomes da Costa e esposa m.c. filho 
e netas; Rosa Duarte da Silva m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó; André 
Gomes Ribeiro m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Manuel Dias Correia m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

sexta, 27 / janeiro > 19h / p. da graça

sábado, 28 / janeiro > 18h / p. da graça

SÁbAdo, 28 / JANEIRo > 19h / CAp. SRA do Ó
Manuel Joaquim Gomes Araújo e 

Esposa m.c. Rosa Maria Silva Ribeiro; 
Joaquim Mendes da Rocha m.c. 
Esposa; 30º dia por Rosa Duarte da 
Silva m.c. família; Maria dos Prazeres 
Duque e marido m.c. família; Miguel 
Coelho Castro e esposa m.c. sobrinha 
Rosa Maria; Teresa Soares da Costa, 
marido e filhos m.c família

IV DOMINGO DO TEMPO COMUM
doMingo, 29 / janeiro > 9h / p.da graça

doMINGo, 29 / JANEIRo > 10h30 / MoSTEIRo
- COM A ENTREGA DA PALAVRA DO 4º ANO -

José Fernandes Coelho e pais e Manuel 
Pereira de Castro e esposa m.c. família; 
Maria da Conceição Loureiro Gomes 
Oliveira m.c. marido e filhas; Maria 
Emília Macedo Gonçalves m.c. filhos; 
Maria do Sameiro Velente Araújo 
m.c. marido e filhas; José da Concei-
ção Peixoto m.c. neta Alice; Manuel 
Gomes Peixoto m.c. filhas; António 
Dias Correia e Rosa Ferreira da Mota 
m.c. filhas; Domingos Fernandes da 
Silva e José Alberto Cunha e Silva 
m.c. família; Boaventura Gonçalves e 
esposa m.c. filho Francisco; Conceição 
Gomes e Clarinda Pereira m.c. família; 
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