AJUDE SEM GASTAR NADA! ‐ CONSIGNAÇÃO DE 0,5% DO IRS
Ao preencher o Modelo 3 da Declaração de IRS e ao indicar no Quadro 11 a opção
«Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade
Pública» e o número de contribuinte de um dos Centros Sociais da Unidade Pastoral
está, sem qualquer encargo para si, a destinar 0,5% do seu IRS a favor da instituição
escolhida. Desta forma, estará a contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelas
instituições. Colabore nesta causa! Não custa nada e os Centros Sociais agradecem!
Números de contribuinte das instituições da nossa Unidade:
‐ Centro Social e Paroquial de Ribeira de Frades: 501404759
‐ Centro Social e Paroquial de Santo Varão: 502661755
‐ Centro Social e Paroquial de Taveiro: 501489630

MINUTO DA TERRA

Uma comunhão universal. “Não pode ser autêntico um sentimento de união
íntima com os outros seres da natureza, se ao mesmo tempo não houver no
coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. (…) Não é por
acaso que São Francisco, no cântico onde louva a Deus pelas criaturas (…):
«Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor»” (Laudato Si, 91)

AGENDA PASTORAL: DE 25 A 31 DE MARÇO DE 2019
Ameal
Sexta‐feira, dia 29
19h Eucaristia (Ameal)
Sábado, dia 30
15h Confissões cateq. (Ameal)
Domingo, dia 31
11h Eucaristia (Ameal)
12h15 Eucaristia (Vila Pouca)

Ribeira de Frades
Quarta, dia 27
(Não há Eucaristia)
Domingo, dia 31
09h30 Eucaristia

Arzila
Sábado, dia 30
16h Confissões catequese
Domingo, dia 31
09h30 Eucaristia

Santo Varão
Quarta, dia 27
20h C. Penitencial (Sto. Varão)
Sexta‐feira, dia 29
19h30 Eucaristia (Formoselha)
Sábado, dia 30
18h30 Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 31
09h30 Celebração (Sto. Varão)

Pereira
Quarta, dia 27
19h Eucaristia (C. Minhoto)
Quinta, dia 28
11h Visita aos doentes (Pereira)
20h C. Penitencial (Pereira)
Sábado, dia 30
19h Eucaristia (C. Minhoto)
20h30 Eucaristia (Pereira)
Domingo, dia 31
11h Eucaristia (Pereira)
15h Procissão dos Passos

Taveiro
Terça, dia 26
19h30 Eucaristia
Domingo, dia 31
11h Eucaristia

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
REUNIÃO DO CONSELHO PASTORAL: terça‐feira, dia 26, às 21h.
24 HORAS PARA O SENHOR: início na sexta‐feira, dia 29, às 21h em Arzila.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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24 de março de 2019

No dia 15 de março, realizou‐se na igreja de Santo Varão uma
Oração de Taizé dinamizada pelo Grupo de Jovens de
Montemor‐o‐Velho e amigos. Muitos jovens e adultos de toda a
Unidade Pastoral foram convidados à oração e à reflexão ao
estilo da comunidade de Taizé, em França. A igreja encheu‐se de
espiritualidade, colocando a agitação do quotidiano no lado de
fora, escutando a Palavra e as músicas cantadas nesta
comunidade, com um cenário onde predominou a cor laranja, símbolo do Espírito Santo.

Nº 437

NOTÍCIAS
ORAÇÃO DE TAIZÉ

‘SE NÃO VOS
ARREPENDERDES,
MORREREIS DO
MESMO MODO’
ANO C – III DOMINGO DA QUARESMA
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

A ABRIR: Entramos no coração da Quaresma, e isto da «conversão» não é uma
conversa de salão, é uma questão de vida ou de morte. Deus não quer a morte
do pecador. Quer antes que se converta, viva e venha a dar fruto.

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I Ex 3, 1‐8a.13‐15
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de
Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o
Horeb. Apareceu‐lhe então o Anjo do Senhor numa chama ardente, do meio de uma
sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que a sarça não se
consumia. Então disse Moisés: «Vou aproximar‐me, para ver tão assombroso
espetáculo: por que motivo não se consome a sarça?». O Senhor viu que ele se
aproximava para ver. Então Deus chamou‐o do meio da sarça: «Moisés, Moisés!».
Ele respondeu: «Aqui estou!» Continuou o Senhor: «Não te aproximes. Tira as
sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada». E acrescentou: «Eu sou
o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob». Então Moisés
cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse‐lhe o Senhor: «Eu vi a situação
miserável do meu povo no Egipto; escutei o seu clamor provocado pelos opressores.
Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o
levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel». Moisés
disse a Deus: «Vou procurar os filhos de Israel e dizer‐lhes: ‘O Deus de vossos pais
enviou‐me a vós’. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de
responder‐lhes?». Disse Deus a Moisés: «Eu sou ‘Aquele que sou’». E prosseguiu:
«Assim falarás aos filhos de Israel: O que Se chama ‘Eu sou’ enviou‐me a vós». Deus
disse ainda a Moisés: «Assim falarás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, Deus de vossos
pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, enviou‐me a vós. Este é o meu
nome para sempre, assim Me invocareis de geração em geração’».
Palavra do Senhor.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1‐4.6‐8.11 (R. 8a)
Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.

PAPA FRANCISCO ‐ CATEQUESES SOBRE O BATISMO: O SINAL DA FÉ CRISTÃ

LEITURA II 1 Cor 10, 1‐6.10‐12
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da
nuvem, passaram todos através do mar e na nuvem e no mar, receberam todos o
Batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a
mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava:
esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram
mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de
não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles
murmuraram, tendo perecido às mãos do Anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia
para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegámos ao fim
dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé tome cuidado para não cair.
Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Arrependei‐vos, diz o Senhor;
está próximo o reino dos Céus.
EVANGELHO Lc 13, 1‐9
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Lucas
Naquele tempo, vieram contar a Jesus que
Pilatos mandara derramar o sangue de
certos galileus, juntamente com o das
vítimas que imolavam. Jesus respondeu‐
lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal
castigo, esses galileus eram mais
pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo‐vos que não. E se não vos
arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles dezoito homens, que a
torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que
todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo‐vos que não. E se não vos
arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte
parábola: «Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os
frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três
anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá‐la.
Porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’. Mas o vinhateiro respondeu‐
lhe: ‘Senhor, deixa‐a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar‐lhe em volta
e deitar‐lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá‐la‐ás cortar no
próximo ano».
Palavra da Salvação.
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“Prosseguimos (…) as catequeses sobre o
Batismo. (…) Considerando os gestos e as
palavras
da
liturgia,
podemos
compreender a graça e o compromisso
deste Sacramento, que deve ser sempre
redescoberta. Fazemos memória dela na
aspersão com a água benta, que se pode
realizar no domingo, no início da Missa,
assim como na renovação das promessas
batismais, durante a Vigília pascal. Com
efeito, quanto se verifica na celebração do
Batismo suscita uma dinâmica espiritual
que atravessa toda a vida dos batizados; é
o início de um processo que nos permite
viver unidos a Cristo na Igreja. (…)
Antes de tudo, no rito de acolhimento
pergunta‐se qual é o nome do candidato,
porque o nome indica a identidade de uma
pessoa. (…). Deus chama cada um pelo seu
nome, amando‐nos individualmente, na
realidade da nossa história. O Batismo
ilumina a vocação pessoal a viver como
cristão, que se desenvolverá durante a
vida inteira. (…) Sem dúvida, tornar‐se
cristão é um dom que vem do alto. A fé
não se pode comprar, mas sim pedir e
receber como dom. (…) Com efeito, «O
Batismo é, em primeiro lugar, o
sacramento daquela fé pela qual os
homens, iluminados pela graça do Espírito
Santo, respondem ao Evangelho de Cristo»
(…). A formação dos catecúmenos e a
preparação dos pais, assim como a escuta
da Palavra de Deus na própria celebração
do Batismo, tendem a suscitar e a
despertar uma fé sincera, em resposta ao
Evangelho.
Se os catecúmenos adultos manifestam
pessoalmente aquilo que desejam receber
como dom da Igreja, as crianças são
apresentadas pelos pais e padrinhos. O
diálogo com eles permite que exprimam a
vontade de que os pequenos recebam o

Batismo e a intenção da Igreja de o
celebrar, «O que se exprime por meio do
sinal da cruz feito pelos pais e pelo
celebrante na fronte das crianças». «O
sinal da cruz... manifesta a marca de Cristo
impressa naquele que vai passar a
pertencer‐Lhe e significa a graça da
redenção que Cristo nos adquiriu pela sua
Cruz». (…) A cruz é o distintivo que
manifesta quem somos: o nosso falar,
pensar, olhar e agir estão sob o sinal da
cruz, ou seja, sob o sinal do amor de Jesus
até ao fim. As crianças são marcadas na
fronte. Os catecúmenos adultos são
marcados também nos sentidos: «Recebei
o sinal da cruz nos ouvidos…»; «nos olhos,
para verdes o esplendor da face de Deus»;
«nos lábios, para responderdes à palavra
de Deus»; «no peito, para que Cristo
habite pela fé, no vosso coração»; «nos
ombros, para levardes o jugo de Cristo,
que é suave». Tornamo‐nos cristãos na
medida em que a cruz se imprime em nós
como uma marca "pascal", tornando
visível (…), o modo cristão de enfrentar a
vida(…). (de “Catequeses sobre a Iniciação
Cristã” do Papa Francisco)
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