ALMOÇO SOLIDÁRIO
A comunidade de Santo Varão uniu‐se e reuniu‐se
para um almoço solidário. Com o início das obras de
restauro do Altar‐mor da igreja matriz, a
comunidade cristã, juntamente com muitos amigos,
lança mãos à obra no sentido de angariar fundos.
Com a participação de mais de 200 comensais, esta
comunidade contou com a ajuda de muitas instituições e empresas da freguesia e de
outras freguesias.

MINUTO DA TERRA
A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. «Todo o
universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem
medida por nós. O solo, a água, as montanhas: tudo é carícia de Deus. (…) Quem
cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava junto do riacho a
beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares sente‐se
chamado a recuperar a sua própria identidade.» (Laudato Si, 84)

AGENDA PASTORAL: DE 04 A 10 DE FEVEREIRO DE 2019
Ameal
Domingo, dia 10
11h Eucaristia (Ameal)
12h15 Eucaristia (Vila Pouca)

Ribeira de Frades
Quarta, dia 06
20h30 Eucaristia
Quinta, dia 07
11h Visita aos doentes
Domingo, dia 10
09h30 Eucaristia

Arzila
Terça, dia 05
19h30 Adoração ao SSmo
Sexta, dia 08
20h Eucaristia
Domingo, dia 10
09h30 Eucaristia (Batismo)

Santo Varão
Quarta, dia 06
19h Eucaristia (Sto. Varão)
Sexta, dia 08
19h30 Eucaristia (Formoselha)
Sábado, dia 09
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 10
09h30 Celebração (Sto. Varão)

Pereira
Quinta, dia 07
20h Eucaristia (Pereira)
21h Reunião C. Económico
Sábado, dia 09
19h Celebração (C. Minhoto)
Domingo, dia 10
11h Eucaristia (Pereira)

JESUS NÃO É
ENVIADO
SOMENTE
AOS JUDEUS
ANO C – IV DO TEMPO COMUM
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

A ABRIR: Jesus não faz milagres, em Nazaré, mas fizera‐os em terra estranha! E
agora, a jogar em casa, é o que se vê: nada faz. Acreditar em Jesus é um ato livre
de confiança, e não pela força dos factos, dos argumentos poderosos…

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I Jer 1, 4‐5.17‐19
Leitura do Livro de Jeremias
No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi‐me dirigida nestes termos:
«Antes de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que saísses do seio de
tua mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinge os teus rins e
levanta‐te, para ires dizer tudo o que Eu te ordenar. Não temas diante deles, senão
serei Eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade
fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo este país,
dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles
combaterão contra ti, mas não poderão vencer‐te, porque Eu estou contigo para te
salvar». Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 70 (71), 1‐2.3‐4a.5‐6ab.15ab.17 (R. cf. 15ab)
Refrão: A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação.
LEITURA II 1 Cor 13, 4‐13 (Forma breve)
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: A caridade é paciente, a caridade é benigna; não é invejosa, não é altiva
nem orgulhosa; não é inconveniente, não procura o próprio interesse; não se irrita,
não guarda ressentimento; não se alegra com a injustiça, mas alegra‐se com a
verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia
acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá; mas a caridade não
acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita
profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como
criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. No presente, nós

Taveiro
Segunda, dia 04
21h‐22h Adoração ao SSmo
Terça, dia 05
19h30 Eucaristia
21h Reunião C.S. Paroquial
Domingo, dia 10
11h Eucaristia

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
REUNIÃO DO CONSELHO PASTORAL: sábado 21h, em Arzila
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/

03 de fevereiro de 2019

A finalizar a semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos, os catequistas da nossa Unidade reuniram‐se, no
dia 26, na igreja de Taveiro para um momento de oração.
Em sintonia com o plano diocesano, a oração sublinhou o
acolhimento de Deus e aquele que somos chamados a
realizar aos catequizandos, às suas famílias e a todos.
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vemos como num espelho e de maneira confusa; então, veremos face a face. No
presente, conheço de maneira imperfeita; então, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade; mas a maior de
todas é a caridade. Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
O Senhor enviou‐me a anunciar a boa nova aos
pobres, a proclamar aos cativos a redenção.
EVANGELHO Lc 4, 21‐30
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São
Lucas
Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de
Nazaré, dizendo: «Cumpriu‐se hoje mesmo esta
passagem da Escritura que acabais de ouvir». Todos
davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que
saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este o filho de José?». Jesus disse‐lhes:
«Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, cura‐te a ti mesmo’. Faz também aqui na
tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: «Em
verdade vos digo: Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos
digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se
fechou durante três anos e seis meses e houve uma grande fome em toda a terra;
contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na
região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu;
contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã». Ao ouvirem estas
palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram‐se, expulsaram Jesus da
cidade e levaram‐n’O até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a
fim de O precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o
seu caminho. Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: JESUS NÃO CONSEGUE MARCAR PONTOS!
A jogar em casa, Jesus não consegue marcar pontos! Nenhum sinal estrondoso,
nenhum milagre, como em Cafarnaum. Mas o problema não é «Jesus». É o campo que
está minado pelo preconceito e enlameado pela desconfiança. Jesus, mal recebido na
sua terra, prefere saltar para as periferias, sair ao encontro dos estrangeiros. Foi assim
com Elias, com Eliseu, com Jeremias e os grandes profetas: foram enviados às nações, ao
mundo pagão, àqueles de quem menos se esperaria a adesão da fé. Jesus parece indicar‐
nos o público‐alvo da nossa missão: ir aos de fora, anunciar a Boa nova aos mais
distantes, aos pobres de toda a espécie de pobreza, sobretudo àqueles cuja maior
pobreza é desconhecer a Cristo. Mas trata‐se de anunciar o Evangelho com a Palavra e,
primeiramente, com a vida! Por isso o anúncio não pode desligar‐se da prática concreta
do amor. Caso contrário, “corre o risco de não ser compreendido, ou de afogar‐se num
mar de palavras”. Profecia e caridade andam de mãos dadas. Porque ‐ como adverte São
Paulo ‐ «sem o amor», nem a plenitude da fé, nem a eloquência da profecia, nem a
grandeza da ciência, nem a virtude do sacrifício, valem alguma coisa!
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A EUCARISTIA DOMINICAL: RITO DE CONCLUSÃO
Este é um momento breve, mas intenso: e a resposta de ação de graças a Deus por
a assembleia reunida dispersa‐se, o este dom. Deve dizer‐se em tom cordial e
sacerdote invoca sobre ela a força e a não será de mais acrescentar uma frase
bênção de Deus para que o que celebrou amável, como «Feliz domingo!».
O cântico final ‐ O ordenamento da
continue nela na vida quotidiana com a
graça e a paz do Senhor… Não é um Missa não prevê um cântico final. Uma vez
momento para realizar rotineiramente e a que se despediu a assembleia, não parece
brevidade não quer dizer precipitação. É coerene retê‐la mais um momento para
necessário dar a dignidade que o final de cantar: seria o momento em que o órgão
uma coisa importante merece e garantir a acompanharia a saída de todos. No
entanto, introduziu‐se o costume do
cordialidade e a simplicidade.
Não é o momento para resumir e insistir cântico final: não é inadequado, ainda que
nas ideias que se quiseram transmitir ao necessariamente não se deva fazer
longo da celebração. Se oportuno recolher sempre. Convém que seja breve, com um
apenas uma ideia breve da celebração, em tom de aclamação final festiva.
Saída do sacerdote e dos ministros ‐ A
tom simples, cordial e animador.
Avisos ‐ Antes da bênção é o momento saída não deve ser irrelevante.
oportuno para fazer algum aviso. Normalmente, o sacerdote beija o altar e
Normalmente serão feitos pelo sacerdote, depois, fazendo reverência com os
que ligue com a despedida e não seja uma ministros, sai. Poderá ir até junto da
leitura mecânica. Este também será o entrada da igreja e saudar os fiéis, o que
momento adequado para explicar alguma facilita a relação de conhecimento.
campanha
ou
informar
algum
Chegámos ao fim do caminho, a partir da
acontecimento. Se a explicação for longa, qual tudo começa! Terminada a Eucaristia
convém fazer sentar as pessoas.
levemos para a vida diária a alegria e o
A bênção ‐ É o ato central da despedida, testemunho do encontro com o Senhor.
convém que o sacerdote diga as palavras
pausadamente e faça o gesto da cruz com
solenidade, de modo que os fiéis se sintam
enviados a continuar o que celebraram.
O Missal prevê as bênçãos solenes e as
orações sobre o povo. As bênçãos
consistem em três invocações às quais os
fiéis respondem «Ámen». O problema é
que as pessoas não sabem quando
responder. Uma forma de dar relevo à
bênção é introduzi‐la com uma monição
de despedida.
A despedida ‐ São as palavras finais que
contêm, com a máxima simplicidade, as
verdades mais definitivas: o desejo da paz
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