NOTÍCIAS
BODAS DE OURO MATRIMONIAIS
No dia 10 de fevereiro, na celebração dominical da
paróquia de Pereira, o Sr. Manuel Mendes dos Santos e a Sra.
Maria da Conceição Pimentel Gonçalves celebraram as suas
bodas de ouro matrimoniais. Juntamente com o filho, a nora,
os netos e toda a comunidade deram graças a Deus pelas
bênçãos recebidas na sua vida matrimonial. Que o Senhor os
continue a acompanhar no seu caminho. Muitas felicidades!

PALAVRA DE DEUS

AGENDA PASTORAL: DE 11 A 17 DE FEVEREIRO DE 2019

Ribeira de Frades
Quarta, dia 20
15h Eucaristia no C.S. Paroquial
20h30 Eucaristia
Domingo, dia 24
09h30 Eucaristia

Arzila
Sexta, dia 22
20h Eucaristia
Domingo, dia 24
09h30 Celebração

Santo Varão
Terça, dia 19
15h Eucaristia no C.S. Paroquial
Quarta, dia 20
19h Eucaristia
Sexta, dia 22
19h30 Eucaristia (Formoselha)
Sábado, dia 23
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 24
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)

ANO C – VI DO TEMPO COMUM

A ABRIR: É bendito aquele que deposita a sua confiança no Senhor. As bem‐
aventuranças da humanidade são a mais profunda expressão de que o cristão
põe a sua esperança no Senhor seu Deus.

A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. “Tal é o
ensinamento do Catecismo: «A interdependência das criaturas é querida por
Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal: o espetáculo das
suas incontáveis diversidades e desigualdades significa que nenhuma criatura se
basta a si mesma. Elas só existem na dependência umas das outras, para se completarem
mutuamente no serviço umas das outras».” (Laudato Si, 86)

Quinta, dia 21
11h Visita aos doentes (Vila Pouca)
21h Reunião C. Económico
Domingo, dia 24
11h Eucaristia (Ameal)
12h15 Eucaristia (Vila Pouca)

‘BEM‐
AVENTURADOS
OS POBRES’
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

MINUTO DA TERRA

Ameal

17 de fevereiro de 2019

O que significa ser Filho de Deus? Qual a
relação com o Pai? Tentaremos responder
a estas e outras questões na próxima
semana.

Nº 432

(Mc 1,1); «E uma voz vinda do céu dizia:
Este é o meu Filho muito amado, no qual
pus o meu encanto» (Mt 3,17). É assim
que a fé cristã formula o mistério de Jesus,
a resposta que dá à pergunta sobre a Sua
identidade: Jesus de Nazaré é o Filho de
Deus.

Pereira
Quinta, dia 21
20h Eucaristia (Pereira)
Sexta, dia 22
11h Eucaristia U.C.C.I.
Sábado, dia 23
19h Eucaristia (C. Minhoto)
Domingo, dia 24
11h Celebração (Pereira)

SALMO RESPONSORIAL Salmo 1, 1‐2.3.4.6 (R. Salmo 39, 5a)
Refrão: Feliz o homem que pôs a sua esperança no Senhor.
LEITURA II 1 Cor 15, 12.16‐20
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque dizem alguns no
meio de vós que não há ressurreição dos mortos? Se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda
estais nos vossos pecados; e assim, os que morreram em Cristo pereceram também.
Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa esperança, somos os
mais miseráveis de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, como
primícias dos que morreram. Palavra do Senhor.

Taveiro
Terça, dia 19
19h30 Eucaristia
21h Reunião C. Económico
Domingo, dia 24
11h Eucaristia

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Alegrai‐vos e exultai, diz o Senhor,
porque é grande no Céu a vossa recompensa.

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
REUNIÃO DOS GRUPOS CORAIS: sábado, dia 23, às 21h.

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

LEITURA I Jer 17, 5‐8
Leitura do Livro de Jeremias
Eis o que diz o Senhor: «Maldito quem confia no homem e põe na carne toda a sua
esperança, afastando o seu coração do Senhor. Será como o cardo na estepe, que
nem percebe quando chega a felicidade: habitará na aridez do deserto, terra
salobre, onde ninguém habita. Bendito quem confia no Senhor e põe no Senhor a
sua esperança. É como a árvore plantada à beira da água, que estende as suas raízes
para a corrente: nada tem a temer quando vem o calor e a sua folhagem mantém‐se
sempre verde; em ano de estiagem não se inquieta e não deixa de produzir os seus
frutos». Palavra do Senhor.
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EVANGELHO Lc 6, 17.20‐26
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus desceu do monte, na companhia dos Apóstolos, e deteve‐Se
num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia,
de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidónia. Erguendo então os olhos para os
discípulos, disse: Bem‐aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus.
Bem‐aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem‐
aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem‐aventurados sereis,
quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem e insultarem e
proscreverem o vosso nome como infame, por causa do Filho do homem. Alegrai‐
vos e exultai nesse dia, porque é grande no Céu a vossa recompensa. Era assim que
os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já
recebestes a vossa consolação. Ai de vós, que agora estais saciados, porque haveis
de ter fome. Ai de vós, que rides agora, porque haveis de entristecer‐vos e chorar. Ai
de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados
tratavam os falsos profetas. Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: DOIS CAMINHOS!
De certeza que todos nós já tivemos de ir a algum sítio que apenas conhecíamos por
nos falarem desse lugar, ou pelas explicações que nos dão para lá chegarmos.
Normalmente, quando vamos a algum
casamento longe de casa isso acontece. E, pelo
caminho, apressados para chegar a tempo e
horas à cerimónia, deparamo‐nos com várias
estradas, com diversos caminhos. E, num
momento de maior ansiedade e confusão,
deparando‐nos com dois caminhos, nem
sabemos qual escolher e qual seguir. Ou tiramos
à sorte e avançamos destemidamente, ou
fazemos um esforço de memória para nos
lembrarmos das indicações que nos deram para
seguirmos confiadamente para o nosso destino.
Os textos deste Domingo também nos falam de dois caminhos desta nossa vida
sempre agitada: um é o caminho da bênção, daqueles que são bem‐aventurados por
seguirem o Senhor; o outro é o caminho da maldição, o caminho dos que confiam em
absoluto «no homem e põe na carne toda a sua esperança» (1.ª leitura). Jesus, no
Evangelho, é bem claro sobre o destino de cada um destes caminhos. Aqueles que, nas
opções da sua vida, são capazes de escolher o Senhor, configurando‐se a Ele, seguem o
caminho da bênção que os leva à felicidade, à bem‐aventurança eterna. Por seu turno,
os que nas decisões concretas da sua vida não se assemelham a Cristo servo, são os que
seguem o «conselho do ímpio» e se detêm «no caminho dos pecadores» (Salmo
Responsorial) e que o Senhor repreende com todos aqueles «Ai de vós…» do Evangelho,
próprios da linguagem profética do Antigo Testamento.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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O QUE É SER CRISTÃO? ‐ JESUS (CONT.)
Esta semana continuamos a descobrir a
Temos tendência para entender este
identidade do ser cristão a partir de amor como um sentimento d’Aquele que é
Jesus…
Omnipotente e que deveria fazê‐l’O
«Abba» ‐ Pai
suprimir os nossos sofrimentos e resolver
Uma das surpresas do Evangelho é a os nossos problemas. Mas, perante o
maneira como Jesus se dirige a Deus: sofrimento, ficamos sem resposta… Não é
«Abba» (Mc 14,36). É a expressão esse o ponto de vista de Jesus. Ele revela
aramaica que as crianças utilizavam para que Deus nos chama a viver n’Ele, nossa
se dirigirem aos pais. Jesus chama a Deus autêntica vida. O Seu amor leva‐nos à vida
«Pai», e fá‐lo com os profundos verdadeira que é Ele mesmo.
sentimentos de filho: com confiança,
intimidade, comunhão. Quando fala de
Deus, fá‐lo sempre assim: Deus é o Pai de
todos os homens. Deus ama a humanidade
inteira com um amor forte, terno,
compassivo, fiel. Deus ama. O que quer
dizer Jesus quando afirma que Deus ama
os homens de uma maneira afetuosa, fiel,
como um Pai? Jesus sabe bem demais que,
no mundo, exixtem injustiças terríveis, e
que os inocentes e as crianças têm sofrido
muito. Na realidade, a expressão «Deus
ama os homens» suscitou a mais sublime
contemplação dos místicos e também a
blasfémia daqueles que, perante os
sofrimentos, acusam Deus.
O mistério de Jesus: «Quem é este?»
Deus chama os homens a Si
A reflexão sobre a mensagem de Jesus
Deus é como um rei que convida os
leva‐nos
à pergunta: «Quem é este?» (Mc
homens para as bodas do seu filho; uns,
4,41);
«De
onde lhe vem esta sabedoria e
não aceitam o convite e ficam de fora,
o
poder
de
fazer milagres?» (Mt 13,54).
outros aceitam‐no, e entram (Mt 22,2‐14).
Deus chama os homens para a boda, para Jesus provocou esta pergunta desde o
a vida plena n’Ele. É este o núcleo da início e continua a provocá‐la hoje. Quem
mensagem de Jesus. Deus é Amor, Vida, é, propriamente, Jesus? Têm surgido
Paz, Perdão, e convida os homens a inúmeros estudos e hipóteses, desde as
viverem no Amor e na Paz que é Ele mais sérias às mais pitorescas,
mesmo. Deus amar os homens significa inclusivamente blasfemas.
O Evangelho foi todo ele escrito para
que Deus se dá a todos os homens como
responder
a esta pergunta: «Princípio do
Vida verdadeira, para que estes tenham a
Evangelho
de
Jesus Cristo, Filho de Deus»
plenitude e a alegria.
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