NOTÍCIAS

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

No seu caminho para receberem pela primeira vez
Jesus na Eucaristia, com a sua Primeira Comunhão,
as crianças do 3º ano de catequese da nossa
Unidade celebram, no passado domingo, a Festa da
Luz. Juntamente com os pais, familiares e
catequistas recordaram o seu Batismo, em que a Luz
da vela os ilumina e a veste branca lhes mostra e
recorda o projeto que Deus tem para todos os batizados: serem puros, limpos, santos…

A ABRIR: Isaías, Paulo e Pedro, ao apelo de Deus, todos se sentem «esmagados»
pela diferença que separa a santidade de Deus e o pecado de cada um deles. É a
história da graça de Deus, maior que o pecado.

PALAVRA DE DEUS

MINUTO DA TERRA
A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. “Deus escreveu
um livro estupendo, «cujas letras são representadas pela multidão de criaturas
presentes no universo». (…) Prestando atenção a esta manifestação, o ser
humano aprende a reconhecer‐se a si mesmo na relação com as outras
criaturas: «Eu expresso‐me exprimindo o mundo; exploro a minha sacralidade decifrando a do
mundo».” (Laudato Si, 85)

AGENDA PASTORAL: DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019
Terça, dia 12
19h30 Eucaristia (Vila Pouca)
Sexta, dia 15
20h Eucaristia (Ameal)
Domingo, dia 17
11h Celebração (Ameal)
12h15 Celebração (Vila Pouca)

Ribeira de Frades
Terça, dia 12
9h‐22h Adoração ao SSmo
Quarta, dia 13
20h30 Eucaristia
Domingo, dia 17
09h30 Eucaristia

Arzila
Quarta, dia 13
21h30 Reunião C. Económico
Domingo, dia 17
09h30 Eucaristia

Santo Varão
Terça, dia 12
18h Reunião C.S. Paroquial
Sábado, dia 16
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 17
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)

‘DEIXARAM
TUDO E
SEGUIRAM
JESUS’
ANO C – V DO TEMPO COMUM

FESTA DA LUZ

Ameal

10 de fevereiro de 2019

conheceu, amou e se entregou; quando
diz «Deus», o que quer dizer? Dar como
certo que já o sabemos é presunção…
Toda a história da Igreja e da
espiritualidade cristã é a tentativa, sempre
inacabada, de aproximação do centro do
mistério de Jesus.

Nº 431

Jesus fala de Deus. Deus é o protagonista
das parábolas; é o núcleo da Sua
mensagem sobre o reino de Deus, centro
da Sua Palavra e da Sua vida. Este é um
dos momentos decisivos do nosso
percurso até Ele. Talvez a pergunta mais
importante a fazer nesta nossa
peregrinação para Jesus seja: que imagem
de Deus teve Jesus; como é o Deus que Ele

Pereira
Quinta, dia 14
20h Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 16
19h Eucaristia (C. Minhoto)
19h30 Celebração (Pereira)
Domingo, dia 17
11h Eucaristia (Pereira)

SALMO RESPONSORIAL Salmo 137 (138), 1‐2a.2bc‐3.4‐5.7c‐8 (R. 1c)
Refrão: Na presença dos Anjos eu Vos louvarei, Senhor. Eu Vos louvarei, Senhor.

Taveiro
Terça, dia 12
19h30 Eucaristia
Quinta, dia 14
11h Visita aos doentes
Sexta, dia 15
11h Eucaristia C.S. Paroquial
Domingo, dia 17
11h Eucaristia

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

LEITURA I Is 6, 1‐2a.3‐8
Leitura do Livro de Isaías
No ano em que morreu Ozias, rei de Judá, vi o Senhor, sentado num trono alto e
sublime; a fímbria do seu manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins de
pé, que tinham seis asas cada um e clamavam alternadamente, dizendo: «Santo,
santo, santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra!». Com estes
brados as portas oscilavam nos seus gonzos e o templo enchia‐se de fumo. Então
exclamei: «Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
moro no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, Senhor do
Universo». Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão
ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou‐me com ele na boca e disse‐me:
«Isto tocou os teus lábios: desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa».
Ouvi então a voz do Senhor, que dizia: «Quem enviarei? Quem irá por nós?». Eu
respondi: «Eis‐me aqui: podeis enviar‐me». Palavra do Senhor.
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LEITURA II 1 Cor 15, 3‐8.11 (Forma breve)
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Transmiti‐vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi: Cristo morreu
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras; foi sepultado e ressuscitou ao terceiro
dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos Doze. Em seguida
apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda
vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a
todos os Apóstolos. Em último lugar, apareceu‐me também a mim, como o abortivo.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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Tanto eu como eles, é assim que pregamos e foi assim que vós acreditastes. Palavra
do Senhor.
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Vinde comigo, diz o Senhor,
e farei de vós pescadores de homens.
EVANGELHO Lc 5, 1‐11
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em
volta de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Ele
encontrava‐Se na margem do lago de Genesaré e viu
dois barcos estacionados no lago. Os pescadores
tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes.
Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu‐lhe que se afastasse um
pouco da terra. Depois sentou‐Se e do barco pôs‐Se a ensinar a multidão. Quando
acabou de falar, disse a Simão: «Faz‐te ao largo e lançai as redes para a pesca».
Respondeu‐Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos
nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes». Eles assim fizeram e apanharam tão
grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper‐se. Fizeram sinal
aos companheiros que estavam no outro barco, para os virem ajudar; eles vieram e
encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o
sucedido, Simão Pedro lançou‐se aos pés de Jesus e disse‐Lhe: «Senhor, afasta‐Te de
mim, que sou um homem pecador». Na verdade, o temor tinha‐se apoderado dele e
de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a
Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a
Simão: «Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens». Tendo conduzido
os barcos para terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: TRÊS GRANDES PECADORES!
Três grandes pecadores, à cabeça da missão: Isaías, o homem de lábios impuros, a
quem Deus chama e envia; Paulo, o menor dos apóstolos por ter sido perseguidor de
cristãos, que a graça de Deus transforma em arauto do Evangelho; e Pedro, o pecador
convertido por Jesus em pescador de homens. Face a tudo isto, bem se pode dizer que o
milagre do lago não são as barcas cheias de peixe! O grande milagre é Jesus, que não Se
deixa impressionar pelos meus defeitos, não está desiludido comigo, não tem medo dos
meus pecados, mas repete‐me, como a Pedro: «Não temas. Podes fazer algo de belo, de
grande, pelos homens e por mim». Como nos lembra o Papa Francisco: “Jesus faz
milagres também com o nosso pecado, com aquilo que somos, com o nosso nada, com a
nossa miséria” (O nome de Deus é misericórdia, 89‐90). E por isso, “a nossa imperfeição
não deve ser desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor; pelo contrário, a
missão é um estímulo constante, para não nos acomodarmos à mediocridade, um
desafio para continuarmos a crescer” (cf. EG 84; 121).
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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A EUCARISTIA DOMINICAL: O QUE É SER CRISTÃO?
Esta semana damos início a uma nova Às vezes, parece‐nos que não o sabemos.
etapa, que nos irá ajudar a fazer caminho Todavia, os Evangelhos contêm o
ao encontro do Senhor e dos outros.
ensinamento de Jesus. Jesus disse o que os
Ser cristão é ser seguidor de Jesus
evangelistas
transmitiram:
inúmeras
Uma definição evidente, que contém parábolas, exortações, explicações, até as
toda a grandeza, fraqueza, luz e suas discussões e condenações. Perguntar
perplexidades do tema: ser cristão é ser o que Jesus ensinou é um bom caminho
seguidor de Jesus Cristo. Não pode ser de para nos aproximar‐mos d’Ele.
outra forma. Por isso, temos de dirigir o
nosso olhar atento e respeitoso para a
pessoa, mensagem e mistério de Jesus.
Esta é uma opção decisiva. Depois de
tantos anos de história e num mundo
plural e secularizado, o único caminho
válido é voltarmos a colocar‐nos perante
Jesus. Talvez a primeira lição de história do
cristianismo seja que é preciso ir a Jesus
com a atitude sincera de quem busca. A
pessoa e mensagem de Jesus nunca
podem ser tidas como sabidas. O Seu
mistério é sempre maior que a nossa
compreensão, e a história da Igreja e o
nosso processo pessoal confirmam que
nunca chegámos a conhecê‐l’O por
Jesus fala de Deus
completo. A Sua pessoa e as Suas palavras
Se perguntássemos aos cristãos qual foi
desconcertam, como uma luz inesperada o ensinamento fundamental de Jesus, a
que volta a iluminar as evidências que maioria responderia que foi a Sua palavra
pareciam inegáveis e fazem ir mais além.
sobre o amor: Jesus disse que temos de
Jesus é o nosso Mestre
nos amar uns aos outros como irmãos.
Os cristãos exprimem a fé em Jesus com Sem dúvida! Mas os evangelistas ao
as palavras: Jesus é o Filho de Deus que resumirem a mensagem de Jesus, às vezes
ensinou o caminho do Reino de Deus, que vão por outros caminhos. Marcos resume,
morreu e ressuscitou para nos salvar.
dizendo: «Dizia: Completou‐se o tempo e
Uma das imagens mais conhecidas é a de o reino de Deus está próximo: arrependei‐
Jesus Mestre. Jesus ensinava. O povo ia ter vos e acreditai no Evangelho» (Mc 1,15). O
com Ele e Ele chamou alguns discípulos evangelista João escreve: «Esta é a vida
para os ensinar. O que é que Jesus eterna: que Te conheçam a Ti, único Deus
ensinou? O Evangelho fala de conversas verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu
pessoais de Jesus com os discípulos (Jo enviaste» (Jo 17,3). No centro do
1,35‐39), com Zaqueu (Lc 19, 1‐10), e com ensinamento está o mistério de Deus.
os seguidores (Mc 4,10‐12). O que dizia?
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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