VI EDIÇÃO ALMOÇO SOLIDÁRIO
No passado domingo realizou‐se a VI
Edição do Almoço Solidário do Centro
Social e Paroquial de Taveiro. O almoço
convívio reuniu 167 convivas, superando
as expectativas da organização. Com o
título apelativo “Juntos chegamos mais
longe…”, o evento pretendeu a angariação
de fundos para o Centro Social e
Paroquial. A direção do Centro Social
agradece às colaboradoras e aos
voluntários a dedicação, o entusiasmo e a
alegria manifestados no dia a dia da
Instituição e na preparação e realização
do evento; às instituições e empresas que
colaboraram com donativos e, de uma
forma especial, a toda a comunidade.

II DIA MUNDIAL DOS POBRES
No dia 18 de outubro os elementos das
comunidades cristãs da Unidade Pastoral
partilharam bens de primeira necessidade,
bem como donativos económicos. Estes
serão entregues aos mais pobres da nossa
Unidade e à Instituição Lar do Padre Serra,
de São Martinho do Bispo.

MINUTO DA TERRA
O Evangelho da Criação. «Alguns (…) rejeitam decididamente a ideia de um
Criador ou consideram‐na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o
reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia
integral e o pleno desenvolvimento do género humano. Todavia a ciência e a
religião (…) podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas.» (Laudato Si, 62)
Ameal

Ribeira de Frades
Quarta, dia 28
20h30 Eucaristia
21h Reunião C. Económico
Quinta, dia 29
11h Visita aos doentes
Domingo, dia 02
09h30 Celebração

Arzila
Domingo, dia 02
09h30 Eucaristia

Santo Varão
Quarta, dia 28
19h Eucaristia
Quinta, dia 29
21h Reunião C. Económico
Sábado, dia 01
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 02
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)

Pereira
Terça, dia 27
19h30 Eucaristia (Misericórdia)
Quinta, dia 29
20h Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 01
19h Celebração (C. Minhoto)
Domingo, dia 02
11h Eucaristia

ANO B – DOMINGO XXXIV TEMPO
COMUM
Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

A ABRIR: Jesus é julgado no tribunal da História, como se Deus tivesse de prestar
contas aos poderes deste mundo. Mas, no final de contas, é Ele mesmo que nos
julga, num trono de cruz e de luz: a luz da caridade, na verdade!

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I Dan 7, 13‐14
Leitura da Profecia de Daniel
Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém
semelhante a um filho do homem. Dirigiu‐Se para o Ancião venerável e conduziram‐
no à sua presença. Foi‐lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos,
nações e línguas O serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino
não será destruído.
Palavra do Senhor.

LEITURA II Ap 1, 5‐8
Leitura do Apocalipse
Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da
terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós
um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos
séculos. Ámen. Ei‐l’O que vem entre as nuvens, e todos os olhos O verão, mesmo
aqueles que O trespassaram; e por sua causa hão de lamentar‐se todas as tribos da
terra. Sim. Ámen. «Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que
era e que há de vir, o Senhor do Universo».
Palavra do Senhor.

Taveiro
Terça, dia 27
19h30 Eucaristia
Domingo, dia 02
11h Eucaristia

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Bendito o que vem em nome do Senhor,
bendito o reino do nosso pai David.

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
RETIRO DE ADVENTO PARA CATEQUISTAS: sábado, dia 02, das 10h às 16h, em Fátima.

UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/

‘É COMO DIZES:
SOU REI’

SALMO RESPONSORIAL Salmo 92 (93), 1ab.1c‐2.5 (R. 1a)
Refrão: O Senhor é rei num trono de luz. O Senhor é rei.

AGENDA PASTORAL: DE 26 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2018
Sexta, dia 30
19h Eucaristia (Ameal)
Domingo, dia 02
11h Eucaristia (Ameal)
12h15 Celebração (Vila Pouca)
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EVANGELHO Jo 18, 33b‐37
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». Jesus respondeu‐
lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?». Disse‐Lhe
Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te
entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus respondeu: «O meu reino não é deste
mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que Eu
não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui». Disse‐Lhe Pilatos:
«Então, Tu és Rei?». Jesus respondeu‐lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e
vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade
escuta a minha voz».
Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: ELE É REI, NO TRONO DA CRUZ!
Cada um é para o que nasce, diz o Povo! E é bem precisa uma vida inteira, para o
chegarmos a saber. No julgamento final de Jesus, fica tudo mais claro, sobre quem é Jesus,
para que nasce e vem ao mundo: Ele é rei, no trono da cruz! O «rei dos judeus» que não
nasceu em berço de ouro, mas na manjedoura de Belém, deposto e frágil diante do mundo,
está agora exposto, diante dos homens. Aqui, como no
princípio, quando nascera e viera a este mundo, é um rei
despojado, quase nu, sem armas, exército ou território, sem
outro poder que não seja o do Amor! Porque só o Amor é
que não acaba nunca! E por isso está ali, a ser julgado, para
dar testemunho da Verdade de que Deus é amor. E “Aquele
que nos ama” dá a maior prova do Seu poder, não quando
vinga a honra do seu nome, com violência sobre o mal, mas
quando perdoa e se compadece.
Estamos a concluir o ano litúrgico, e tal como nas últimas
cenas de um filme, compreendemos melhor a história,
desde os seus princípios: agora sabemos bem, para que
nasce e para que vem afinal Jesus ao mundo! Vem para nos
revelar a verdade, a verdade do que Deus é em si, e do que Deus é para nós. Em Jesus revela‐
se o verdadeiro rosto de Deus. Olhando para a sua face, o que é que vemos? O rosto de um
Deus «esvaziado», que assumiu a condição de servo, humilhado e obediente até à morte. A
face de Jesus é, por isso, solidária e semelhante à de tantos irmãos humilhados, escravizados,
esvaziados, atingidos pela violência. Deus assumiu o seu vulto. E aquele rosto olha agora para
nós. Deus ‐ Aquele que é «o Ser do qual não se pode pensar outro maior», como dizia Santo
Anselmo ‐ torna‐se cada vez maior, abaixando‐Se.
Só poderemos contemplar este rosto, se nos abaixarmos, se nos esvaziarmos, se
depusermos todas as armas da força e do poder, para que nem o ódio nem o medo possam
vencer. Nada veremos da plenitude deste rosto, se não aceitarmos que Deus Se esvaziou, se
deu e se gastou, para nos preencher do seu Amor. Foi sempre assim, do Natal à Páscoa, com
uma vida esvaziada de todo o poder, honra e glória, para se tornar uma vida oferecida, dada,
entregue e sacrificada, por todos nós.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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A EUCARISTIA DOMINICAL: ORAÇÃO EUCARÍSTICA (CONT.)
Que Oração Eucarística?
A 1ª edição do Missal Romano oferece
quatro Orações Eucarísticas. Depois
apareceram outras: sobre a Reconciliação,
para as Missas com crianças e, mais
recentemente, a Oração Eucarística V.
Oração Eucarística I – A Oração
Eucarística típica da liturgia romana, a
única que se dizia até à reforma conciliar.
É longa e os elementos não estão
ordenados, mas tem o grande valor da
tradição. Usar em Missas mais solenes.
Oração Eucarística II – É a mais
esquemática e simples, sendo aí que
reside o seu valor. Por esta brevidade
torna‐se necessário recitá‐la pausada e
expressivamente. Foi redigida seguindo
muito de perto uma das Orações
Eucarísticas mais antigas – anáfora de
Hipólito. Tem um prefácio próprio que
pode ser substituído por outro.
Oração Eucarística III – Também
apresenta claramente os passos da
Oração Eucarística, mas de uma maneira
mais desenvolvida.
Oração Eucarística IV – É uma oração de
estilo oriental, que apresenta amplamente
os motivos da ação de graças e, pelo seu
estilo, é toda ela fixa, incluindo o prefácio.
Oração Eucarística V – Oração aprovada
a pedido do episcopado suíço, por ocasião
do sínodo de 1974. Utiliza uma linguagem
atual e feliz. Dentro da estrutura normal,
apresenta quatro variantes, todas à volta
do tema “caminho”: «Deus guia a sua
Igreja», «Jesus, nosso caminho», «Jesus,
modelo de amor», «A Igreja, em caminho
para a unidade».
Orações Eucarísticas «da reconciliação»
– Estas orações centram‐se no tema da

reconciliação com Deus (e a reconciliação
entre os homens) alcançada por Jesus
Cristo. O prefácio é próprio para cada uma
e não muda. Podem utilizar‐se em algum
domingo da Quaresma e alguns do Tempo
Comum.
Orações Eucarísticas para celebrações
com crianças – São três e desenvolvem
diversos elementos que nas Orações
Eucarísticas normais não estão tão
evidentes.
Foram
redigidas
com
expressões simples, mas sem cair no
infatilismo. Para as usar é preciso preparar
bem.

Não se deve «inventar» a Oração
Eucarística numa assembleia dominical.
Primeiro, porque dizer as orações do
Missal é sinal de comunhão eclesial.
Segundo, porque uma Oração Eucarística
deve estar bem feita, sóbria e significativa.
Nas próxima semana entraremos
profundamente no esquema da Oração
Eucarística e vamos olhar para cada um
dos seus momentos.
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