Senhor, nosso Deus, damos‐te graças pela fé que nos deste,
pelo batismo, porta de entrada na comunidade cristã,
pela graça de pertencer à porção do Povo de Deus,
que é a nossa Igreja Diocesana.
Pedimos o teu auxílio para que a Diocese de Coimbra
seja comunidade que vive a fé e anuncia o Evangelho
como caminho do encontro pessoal com Cristo, Único Salvador, e com a sua Igreja.
Conduz o nosso bispo na fidelidade ao dom que recebeu,
para que nos confirme na fé católica e apostólica, e sejamos o teu povo santo,
unidos na comunhão e no amor.
Nós te pedimos que a visita pastoral seja um momento de graça e de bênção.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Ámen.
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ORAÇÃO PELA VISITA PASTORAL

‘MESTRE, QUE
EU VEJA’
ANO B – DOMINGO XXX TEMPO
COMUM
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de
Frades, Santo Varão e Taveiro

A ABRIR: É um verdadeiro salto vital, um salto de qualidade na fé, um passo em
frente, na adesão a Cristo, Único Salvador. Podemos ver nos passos da cura do
cego o nosso próprio caminho da fé…

MINUTO DA TERRA

PALAVRA DE DEUS

Desigualdade planetária. «O ambiente humano e o ambiente natural
degradam‐se em conjunto; e não podemos enfrentar adequadamente a
degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas que têm a ver
com a degradação humana e social. (...) Hoje, não podemos deixar de
reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem
social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o
clamor da terra como o clamor dos pobres.» (Laudato Si, 48‐49)

LEITURA I Jer 31, 7‐9
Leitura do Livro de Jeremias
Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de alegria por causa de Jacob, enaltecei a
primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: ‘O Senhor salvou o
seu povo, o resto de Israel’. Vou trazê‐los das terras do Norte e reuni‐los dos confins
do mundo. Entre eles vêm o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu
à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos e
Eu vou trazê‐los no meio de consolações. Levá‐los‐ei às águas correntes, por
caminho plano em que não tropecem. Porque Eu sou um Pai para Israel e Efraim é o
meu primogénito». Palavra do Senhor.

AGENDA PASTORAL: DE 29 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2018
Ameal
Terça, dia 30
19h Eucaristia (Vila Pouca)
Quinta, dia 01
15h Eucaristia (Romagem)
Sábado, dia 03
20h30 Eucaristia
Domingo, dia 04
12h15 Eucaristia (Vila Pouca)

Ribeira de Frades

Arzila
Quinta, dia 01
15h Eucaristia (Romagem)
Domingo, dia 04
09h30 Eucaristia

Pereira
Quinta, dia 01
10h Eucaristia (Romagem)
Sábado, dia 03
18h Celebração (C. Minhoto)
Domingo, dia 04
11h Eucaristia

Santo Varão

SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1‐2ab.2cd‐3.4‐5.6 (R. 3)
Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

Taveiro

Terça, dia 30
Quarta, dia 31
Quarta, dia 31
20h Eucaristia
19h Eucaristia
20h Eucaristia
Quinta, dia 01
Quinta, dia 01
21h Reunião C. Económico
15h Eucaristia (Romagem)
10h Eucaristia (Romagem)
Quinta, dia 01
Sábado, dia 03
Sábado, dia 03
10h Eucaristia (Romagem)
18h30 Eucaristia (Formoselha) 16:30 Eucaristia
Sexta, dia 02
Domingo, dia 04
Domingo, dia 04
20h Eucaristia
11h Eucaristia
09h30 Eucaristia
Domingo, dia 04
Crisma
09h Eucaristia
ATENDIMENTO: quinta‐feira dia 01 não haverá atendimento (Dia de Todos os Santos); sábado
17h‐18h com preparação dos Batismos
Sábado, dia 03: Encontro crismandos 18h em Taveiro
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LEITURA II Hebr 5, 1‐6
Leitura da Epístola aos Hebreus
Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos
homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque
também ele está revestido de fraqueza; e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos
próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra,
senão quem foi chamado por Deus, como Aarão. Assim também, não foi Cristo que
tomou para Si a glória de Se tornar sumo sacerdote; deu‐Lha Aquele que Lhe disse:
«Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei», e como disse ainda noutro lugar: «Tu és
sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec». Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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EVANGELHO Mc 10, 46‐52
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Marcos
Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma grande
multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à
beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a
gritar: «Jesus, Filho de David, tem piedade de mim». Muitos repreendiam‐no para
que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de
mim». Jesus parou e disse: «Chamai‐o». Chamaram então o cego e disseram‐lhe:
«Coragem! Levanta‐te, que Ele está a chamar‐te». O cego atirou fora a capa, deu um
salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou‐lhe: «Que queres que Eu te faça?». O cego
respondeu‐Lhe: «Mestre, que eu veja». Jesus disse‐lhe: «Vai: a tua fé te salvou».
Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da Salvação.

PROGRAMA DA VISITA PASTORAL

REFLEXÃO: UM CEGO QUE VÊ, COMO MAIS NINGUÉM…
Um cego que nos faz ver, a pior cegueira, e que nos acorda, aos gritos, da nossa surdez. Eis
um mendigo, que nos incomoda, porque nos faz ver a outra face da vida, a face obscura, a
face que nunca gostaríamos de ver, porque nos desassossega e mete medo…
O evangelho faz‐nos ver assim tanta coisa, que o melhor é ficar apenas por uma. Fixemo‐
nos neste grito incómodo de um pedinte, sentado à beira do caminho. Ele grita duas vezes,
porque não fala. Grita porque está longe, na periferia do caminho, para Jerusalém, e quer ser
ouvido. A sua cegueira impede‐o de desfrutar a vida como os outros. Excluído da vida,
marginalizado pelas pessoas, esquecido pelos representantes de Deus, que lhe impediam o
acesso ao templo, só lhe resta pedir misericórdia a Jesus, como quem diz: faz‐me graça,
acaricia‐me, embala‐me, sorri, sofre comigo…
Os discípulos irritam‐se. Os gritos interrompem a sua
marcha tranquila para Jerusalém. Não podem escutar,
em paz, as palavras de Jesus. Aquele pobre incomoda.
Há que calar os seus gritos. Por isso, repreendiam‐no,
mas a reação de Jesus é muito diferente. Não pode
continuar o seu caminho, ignorando o sofrimento
daquele homem. Os seus seguidores não podem
caminhar atrás d’Ele sem escutar os gemidos e
lamentos dos que sofrem, porque o grito dos pobres é
o clamor de Deus. Por isso, Jesus os acolhe e se volta
para eles, de maneira preferencial.
SEMANA ANTERIOR…
Hoje somos desafiados, a não desviar o nosso olhar
Igreja de Taveiro
dos pobres, a acordar para o seu grito, para o seu
lamento.
Pode
irritar‐nos
encontrá‐los,
continuamente, nas páginas do Evangelho, e tropeçar neles, à beira do caminho. Mas não nos
é permitido «mutilar» a mensagem do Evangelho, nem abafar o seu grito. Não há Igreja de
Jesus, sem este «parar para ver», para escutar e responder, com gestos concretos, aos que
mais sofrem. Eles estão no nosso caminho, perto e longe de nós.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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