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

No passado domingo, a nova carrinha, para o
transporte dos utentes do Centro Social e Paroquial
de Santo Varão, recebeu a bênção de Deus pelas
mãos do pároco. A bênção decorreu em frente à
igreja paroquial, na presença de utentes,
funcionárias e comunidade, seguindo‐se um pequeno lanche‐convívio.

A ABRIR: Jesus convida‐nos a amar como nos ama o Pai dos céus. Não se trata de
amar apenas os membros do próprio grupo social, raça, classe ou igreja; trata‐se
de um amor sem discriminações, que nos leve a ver em cada homem um irmão.

PALAVRA DE DEUS

MINUTO DA TERRA
A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. “Quando nos
damos conta do reflexo de Deus em tudo o que existe, o coração experimenta o
desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas (…): «Louvado sejas, meu
Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu senhor irmão sol, o
qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor: de Ti,
Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor…” (Laudato Si, 87)

AGENDA PASTORAL: DE 26 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2019
Ameal

Ribeira de Frades
Terça, dia 26
21h Reunião C.S. Paroquial
Quarta, dia 27
20h30 Eucaristia
21h Reunião C. Económico
Domingo, dia 03
09h30 Celebração

‘SEDE
MISERICORDIOSOS,
COMO O VOSSO
PAI’
ANO C – VII DO TEMPO COMUM

CENTRO S.P. DE SANTO VARÃO

Terça, dia 26
19h30 Eucaristia (Vila Pouca)
Sexta, dia 01
19h Eucaristia (Ameal)
Domingo, dia 03
11h Eucaristia (Ameal)
12h15 Celebração (Vila Pouca)

24 de fevereiro de 2019

Integrado num conjunto de iniciativas, a
comunidade cristã de Pereira organizou um
jantar de angariação de fundos para ajudar nas
obras de restauro dos altares da igreja. Realizou‐
se no passado sábado, na Quinta de São Luís, e
contou com a presença de mais de 200 pessoas.
O pároco agradeceu a ajuda de todos, principalmente ao Coro Infantojuvenil de Santo
Estêvão, ao Grupo de teatro “O Celeiro”, que apresentou a encenação musical Chupa‐
Chupa, e à Quinta de São Luís, pela colaboração nesta iniciativa.
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SANTO ESTEVÃO

Arzila
Domingo, dia 03
09h30 Eucaristia

Santo Varão
Quinta, dia 28
21h Reunião C. Económico
Sábado, dia 02
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 03
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)

Pereira
Quarta, dia 27
19h Eucaristia (C. Minhoto)
Quinta, dia 28
20h Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 02
19h Eucaristia (C. Minhoto)
Domingo, dia 24
11h Eucaristia (Pereira)

Taveiro
Terça, dia 26
19h30 Eucaristia
Domingo, dia 03
11h Eucaristia

SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1‐2.3‐4.8.10.12‐13 (R. 8a)
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
LEITURA II 1 Cor 15, 45‐49
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo; o último Adão
tornou‐se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural;
depois é que veio o espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno; o

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
PREPARAÇÃO DOS BATISMOS: sábado, dia 02, 17h.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/

LEITURA I 1 Sam 26, 2.7‐9.12‐13.22‐23
Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs‐se a caminho e desceu ao deserto de Zif com
três mil homens escolhidos de Israel, para irem em busca de David no deserto. David
e Abisaí penetraram de noite no meio das tropas: Saul estava deitado a dormir no
acampamento, com a lança cravada na terra à sua cabeceira; Abner e a sua gente
dormia à volta dele. Então Abisaí disse a David: «Deus entregou‐te hoje nas mãos o
teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua lança e não
terei de o atingir segunda vez». Mas David respondeu a Abisaí: «Não o mates. Quem
poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune?». David levou da
cabeceira de Saul a lança e o cantil e os dois foram‐se embora. Ninguém viu,
ninguém soube, ninguém acordou. Todos dormiam, por causa do sono profundo
que o Senhor tinha feito cair sobre eles. David passou ao lado oposto e ficou ao
longe, no cimo do monte, de sorte que uma grande distância os separava. Então
David exclamou: «Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha buscá‐la. O Senhor
retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele entregou‐te hoje nas
minhas mãos e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor». Palavra do Senhor.
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segundo homem veio do Céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens
terrenos; o homem que veio do Céu é o modelo dos homens celestes. E assim como
trouxemos em nós a imagem do homem terreno, traremos também em nós a
imagem do homem celeste. Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Dou‐vos um mandamento novo, diz o Senhor:
amai‐vos uns aos outros, como Eu vos amei.
EVANGELHO Lc 6, 27‐38
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
São Lucas
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos,
dizendo: «Digo‐vos a vós que Me escutais: Amai os
vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam,
abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te
bater numa face, apresenta‐lhe também a outra; e a quem te levar a capa, deixa‐lhe
também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir e ao que levar o que é teu, não o
reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei‐lho vós também. Se amais
aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam
aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento
mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem
esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam
aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos
inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a
vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os
maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não
sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis
perdoados. Dai e dar‐se‐vos‐á: deitar‐vos‐ão no regaço uma boa medida, calcada,
sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também
convosco». Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: O SENHOR DÁ‐NOS UMA LUZ!
O Senhor dá‐nos uma luz: Jesus atesta que mesmo os pecadores são capazes de agir
bem uns para com os outros. Nem tudo está corrompido no ser humano. Já é bom amar
os que nos amam, fazer bem aos que nos fazem bem. Mas aos olhos de Jesus, isso não
basta. É preciso ir mais longe. Porquê? Porque somos filhos e filhas de Deus. Somos da
família de Deus, que é bom para os ingratos e os maus. Então, somos convidados a
imitar a maneira de agir do nosso Pai. Ele não ama apenas aqueles que O amam. Ama a
todos. E mesmo quando os homens O colocam à margem, Ele não deixa de os amar.
Jesus, que é o Filho bem‐amado, na cruz, rezou: “Pai, perdoa‐lhes, porque não sabem o
que fazem”. Amou os seus inimigos. Nunca rejeitou ninguém. O que Jesus nos diz hoje
não são normas culpabilizantes e impraticáveis. São convites, urgentes e exigentes, para
que manifestemos, pela nossa maneira de agir, que somos da família do Pai dos céus.
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O QUE É SER CRISTÃO? ‐ JESUS (CONT.)
Jesus de Nazaré é o Filho de Deus
O sentido desta confissão de fé é um
ponto de chegada, um mistério que nunca
compreenderemos completamente e que
não pode ser entendido superficial e
atabalhoadamente. O processo deve ser
precisamente o inverso.

Trata de olhar para a vida e morte de
Jesus e, a partir d’Ele, entender o que
significa ser Filho de Deus. Esta fórmula de
fé põe‐nos em contacto com a pessoa e o
mistério de Jesus e precisa de ser bem
compreendida. Todo o Evangelho procura
mostrar o verdadeiro sentido desta
expressão e fá‐lo com uma dolorosa

tensão. Imediatamente depois do Batismo
começam, para Jesus, as tentações: «Se és
Filho de Deus…». Todo o Evangelho é o
contraste entre a experiência de Jesus e as
convicções dos Seus ouvintes; entre a
compreensão que Jesus tem do Pai e da
maneira de ser e viver como Filho, e a que
têm os Seus interlocutores. A tentação
alcança o auge na Cruz: «Salva‐te a Ti
mesmo!»
A relação com o Pai
«Ninguém conhece o Filho senão o Pai,
como ninguém conhece o Pai senão o
Filho e aquele a quem o Filho o quiser
revelar». O Filho tem uma relação íntima
com o Pai. Recebe tudo do Pai e entrega‐
se‐Lhe totalmente. O Filho conhece o Pai
de uma maneira total, compreensiva,
única, cheia de amor. Jesus tem uma
experiência, única e profunda, do Deus do
Amor e da Vida, da Paz e do Perdão. Nós
tentámos abeirar‐nos de Deus e fizemo‐lo
entre balbúcios, erros e blasfémias. Jesus é
o único que O conhece com um
conhecimento experiencial.
Na próxima semana vamos continuar a
descobrir o que é ser cristão a partir de
Jesus.

NOTÍCIAS
AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE TAVEIRO
No fim de semana passado, realizaram‐se as
promessas do Agrupamento de Escuteiros São
Lourenço. Com pouco tempo de vida, já conta
com mais de 30 elementos das paróquias da
nossa Unidade. No sábado à noite realizou‐se
a vigília de oração e no domingo, na missa
dominical, realizaram‐se as promessas. Foi um
momento festivo para o Agrupamento que contou com o apadrinhamento e ajuda do
Agrupamento de Fala.
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