NOTÍCIAS

Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

Na igreja de Santo Varão realizou‐se, no passado
dia 23, um concerto de Natal pela Filarmónica 15
de Agosto Alfarelense. Esta foi mais uma atividade
de apoio às obras de restauro da igreja que terão
início no princípio de 2019.

A ABRIR: Jesus nasce, vive e cresce em família. É aí, nesse templo, que Jesus
cultiva a vocação, para a qual o Pai o enviara! E aí, com a vida santa de Maria e
José, Jesus cresce para decidir, ir e seguir em frente, com a sua missão!

PALAVRA DE DEUS

SANTO ESTÊVÃO
No dia 26 de dezembro a Igreja celebra o primeiro
mártir do Cristianismo, Santo Estêvão. Para
comemorar o seu padroeiro, a paróquia de Pereira
reuniu‐se para celebrar a Eucaristia própria deste dia
e desta oitava do Natal, seguindo‐se o já tradicional
almoço de confraternização.

AGENDA PASTORAL: DE 31 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO DE 2019
Ameal

Ribeira de Frades
Terça, dia 01
09h30 Eucaristia
Domingo, dia 06
09h30 Eucaristia

Arzila
Terça, dia 01
09h30 Eucaristia
Domingo, dia 06
09h30 Eucaristia
UNIDADE PASTORAL
Recital de Reis – dia 5 de
Janeiro na igreja da Ribeira de
Frades – 21h

Santo Varão
Terça, dia 01
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)
Sábado, dia 05
18h30 Celebração (Formoselha)
Domingo, dia 06
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)

‘JESUS É
ENCONTRADO
POR SEUS PAIS
NO MEIO DOS
DOUTORES’
ANO C – FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ

CONCERTO DE NATAL

Terça, dia 01
11h Eucaristia (Ameal)
14h30 Eucaristia (Vila Pouca)
Domingo, dia 06
11h Celebração (Ameal)
12h15 Celebração (Vila Pouca)

30 de dezembro de 2018

por um cântico. Depois da comunhão
convirá deixar um espaço mais ou menos
amplo de oração pessoal. Todo este rito
concluir‐se‐á com a «oração depois da
Comunhão».
Na próxima semana começaremos o
caminho «passoa a passo» olhando cada
momento com mais detalhe.
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alimento, Jesus. Enquanto se faz a fração
canta‐se o «Cordeiro de Deus»: «Jesus
Cristo, pão partido» passa a «Jesus Cristo
partido e entregue à morte por nós».
Depois destes ritos de preparação,
chegamos à comunhão. Em procissão, a
assembleia aproxima‐se da mesa e do
presidente da celebração e seus ajudantes,
que distribuem o pão (e o vinho) em nome
de Jesus. Este caminho será acompanhado

Pereira
Terça, dia 01
11h Eucaristia (Pereira)
14h30 Eucaristia (C. Minhoto)
Quinta, dia 03
20h Eucaristia (Pereira)
21h Reunião C. Económico
Sábado, dia 05
19h Eucaristia (C. Minhoto)
Domingo, dia 06
11h Eucaristia (Pereira)

SALMO RESPONSORIAL Salmo 127 (128), 1‐2.3.4‐5 (R. cf. 1)
Refrão: Ditosos os que temem o Senhor! Ditosos os que seguem os seus caminhos!
LEITURA II Col 3, 12‐21
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e prediletos, revesti‐vos de sentimentos de
misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai‐vos uns aos
outros e perdoai‐vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra outro. Tal
como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo,
revesti‐vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a
paz de Cristo, à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de
graças. Habite em vós com abundância a palavra de Cristo, para vos instruirdes e
aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria; e com salmos, hinos e cânticos
inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes,

Taveiro
Terça, dia 01
11h Celebração
Domingo, dia 06
11h Eucaristia

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/

LEITURA I Sir 3, 3‐7.14‐17a
Leitura do Livro de Ben‐Sirá
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem
honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua
mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua
oração. Quem honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será o conforto de
sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida. Se
a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o desprezes, tu que estás
no vigor da vida, porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida e
converter‐se‐á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor.
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por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças, por
Ele, a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no
Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza. Filhos,
obedecei em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não exaspereis
os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
habite em vós a sua palavra.
EVANGELHO Lc 2, 41‐52
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a
Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele
fez doze anos, subiram até lá, como era
costume nessa festa. Quando eles
regressavam, passados os dias festivos, o
Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que Ele
vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá‐l’O entre os
parentes e conhecidos. Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias, encontraram‐n’O no templo, sentado no meio dos doutores, a
ouvi‐los e a fazer‐lhes perguntas. Todos aqueles que O ouviam estavam
surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus
pais ficaram admirados; e sua Mãe disse‐Lhe: «Filho, porque procedeste assim
connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura». Jesus respondeu‐lhes:
«Porque Me procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?». Mas
eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles
para Nazaré e era‐lhes submisso. Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em
seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de
Deus e dos homens. Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: FAMÍLIA ‐ “ESCOLA DE GRATUIDADE E CASA DE GRATIDÃO”
Passamos muito rapidamente do nascimento à adolescência de Jesus! Não se trata de
um crescimento súbito do Menino, pois Jesus pensa e aprende de maneira humana!
Maria e José procuram o filho que julgavam perdido, e ali no templo de Jerusalém, O
encontram ocupado com as coisas do Pai. Ali se recompõe e se alarga o quadro da
família, com Jesus a crescer, submisso, no amor ao Pai que está nos céus, e em
obediência filial, à autoridade de Maria e José! E Jesus cresce, com eles “em sabedoria,
em estatura e em graça”. Maria, por sua vez, “guarda todas as coisas no coração”. Deste
quadro familiar ressaltam duas virtudes para a edificação da família cristã…
A gratuidade, as relações entre os membros da família hão de ser sempre inspiradas e
guiadas pela capacidade generosa de cada um ser e estar para os outros, ao seu serviço,
por graça e de graça. Isso significa que cada pessoa, na família, há de sentir que vale por
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si, conta pelo que é, em si mesma, e na relação com os outros. Isso torna‐se evidente, no
acolhimento cordial, no encontro e no diálogo, na disponibilidade desinteressada, no
serviço generoso, e na solidariedade profunda, que se vive entre os membros da família.
É desta lei da gratuidade que se pode cumprir o dever da gratidão, sobretudo, quando
os filhos conquistam a sua autonomia e os pais chegam aos “arrabaldes da velhice”! O
respeito pelos pais é feito de reconhecimento àqueles que, pelo dom da vida, pelo seu
amor e pelo seu trabalho, puseram os filhos no mundo e lhes permitiram crescer em
estatura, sabedoria e graça. Nunca saldaremos esta dívida, precisamente porque a vida,
o amor e a fé que recebemos dos pais, e por meio deles, é graça e de graça!

A EUCARISTIA DOMINICAL: COMUNHÃO (SENTIDO)
Toda a celebração eucarística conduz‐ uma oração cheia de realismo em que se
nos para este último momento, o reconhece a infidelidade dos crentes e a
banquete pascal, para o qual está sua necessidade do dom salvador de Deus.
convidada toda a Igreja. Três ritos
preparam e conduzem a esta participação
no banquete: o Pai Nosso, o gesto da paz e
a fração do pão.
O Pai Nosso, a oração dos fiéis ao Pai,
retoma todo o sentido da Oração
Eucarística, convertendo em petição o que
a Eucaristia atualiza e torna presente; e
manifesta o desejo de tudo o que se nos
dará sacramentalmente na comunhão: o
pão deste mundo e o pão da vida, o Reino,
o perdão de Deus, a capacidade de
perdoar mutuamente, a libertação do mal.
A recitação/canto do Pai Nosso enlaça‐se
com uma oração que amplia algumas das
petições e termina com uma antiga
A fração do pão é um momento que
aclamação, recuperada pela reforma
litúrgica e frequente também na liturgia de deveria ser especialmente expressivo e
que habitualmente não o é. Já no Novo
outras confissões cristãs.
O gesto da paz foi recuperado para toda Testamento toda a celebração eucarística
a assembleia depois da reforma litúrgica. era conhecida pelo nome de «fração do
Este gesto, que noutros tempos se situava pão». Nas catacumbas encontram‐se
ao terminar a liturgia da Palavra, tem um pinturas em que a Eucaristia está
sentido profundo: não é só um momento representada por um sacerdote que parte
simpático, mas todo o que aceita fazê‐lo o pão. Desta forma, valeria a pena
compromete‐se
a
trabalhar
pela potenciar o gesto: do único pão que é
comunhão e reconciliação com os irmãos e Cristo, participa toda a assembleia, não
assim participar honestamente na mesa do com um conjunto de pessoas isoladas, mas
Senhor. Por isso, o gesto é introduzido por uma comunidade que participa do mesmo
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