FESTA DO CREDO ‐ 5º ANO
As crianças do 5º ano de catequese da nossa Unidade
celebraram, no passado domingo, a Festa do Credo.
Juntamente com os catequistas, perante os pais,
familiares e toda a assembleia, conscientes da
importância da Fé na sua vida, comprometeram‐se a ser
Pedras Vivas na comunidade.

MINUTO DA TERRA
Uma comunhão universal. “A indiferença ou a crueldade com as outras
criaturas deste mundo sempre acabam de alguma forma por repercutir‐se no
tratamento que reservamos aos outros seres humanos. O coração é um só, e a
própria miséria que leva a maltratar um animal não tarda a manifestar‐se na
relação com as outras pessoas. (…) «Paz, justiça e conservação da criação são três questões
absolutamente ligadas, que não se poderão separar, tratando‐as individualmente sob pena de
cair novamente no reducionismo»” (Laudato Si, 92)

AGENDA PASTORAL: DE 01 A 07 DE ABRIL DE 2019
Ameal
Terça, dia 02
20h Eucaristia (Vila Pouca)
Domingo, dia 07
11h Eucaristia (Ameal)
12h15 Celebração (Vila Pouca)

Ribeira de Frades
Quarta, dia 03
20h30 Eucaristia
21h Reunião C. Económico
Domingo, dia 07
09h30 Eucaristia

Arzila
Terça, dia 02
19h30 Adoração ao SSmo
Sexta, dia 05
20h30 C. Penitencial
Domingo, dia 07
09h30 Eucaristia

Pereira

Santo Varão

Taveiro
Segunda, dia 01
21h‐22h Adoração ao SSmo
Terça, dia 02
20h30 C. Penitencial
21h Reunião C. Económico
Sábado, dia 06
21h30 Senhor dos Passos
Domingo, dia 07
15h Senhor dos Passos

ANO C – IV DOMINGO DA QUARESMA
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades, Santo Varão e Taveiro

A ABRIR: «Domingo da Alegria», é sobretudo a alegria do nosso regresso à casa
do Pai! É a alegria de Deus Pai em perdoar! É a alegria de sermos abraçados pelo
Seu amor infinito. A misericórdia do Pai é realmente a razão da nossa alegria!

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I Jos 5, 9a.10‐12
Leitura do Livro de Josué
Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: «Hoje tirei de vós o opróbrio do Egipto». Os
filhos de Israel acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia catorze do
mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da
terra: pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer
dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não
voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, já se alimentaram dos frutos da terra de
Canaã. Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 33 (34), 2‐3.4‐5.6‐7 (R. 9a)
Refrão: Provai e vede como o Senhor é bom.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Vou partir, vou ter com meu pai e dizer‐lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti.

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

‘ESTE TEU IRMÃO
ESTAVA MORTO E
VOLTOU À VIDA’

LEITURA II 2 Cor 5, 17‐21
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram;
tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e
nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo
reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e
confiando‐nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de
Cristo; é Deus quem vos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em nome de
Cristo: reconciliai‐vos com Deus. A Cristo, que não conhecera o pecado, Deus
identificou‐O com o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tornemos
justiça de Deus. Palavra do Senhor.

Quinta, dia 04
20h Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 06
16h Confissões cateq. (Pereira)
19h Celebração (C. Minhoto)
Domingo, dia 07
11h Eucaristia (Pereira)

Quarta, dia 03
20h Eucaristia (Sto. Varão)
Sábado, dia 06
15h Confissões cateq. (Sto. Varão)
18h Confissões cateq. (Formoselha)
19h Eucaristia (Formoselha)
Domingo, dia 07
09h30 Celebração (Sto. Varão)

31 de março de 2019

No dia 22 pelas 21h, realizou‐se a Via‐Sacra dos catequistas da
nossa Unidade Pastoral, em Fátima. Tendo presente o Caminho de
Jesus, que nos é descrito pela Sagrada Escritura, e também o
Caminho da Humanidade, que nos é apresentado nos meios de
comunicação social, cerca de 60 catequistas realizaram a Via‐Sacra
dos Valinhos, que culmina no Calvário Húngaro. Foram momentos
intensos de reflexão, silêncio, oração e partilha. Já noite dentro,
depois da visita a Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições, o
encontro terminou com chá e bolos, o que permitiu um bom momento de alegre
convívio.
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EVANGELHO Lc 15, 1‐3.11‐32
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam‐se todos de Jesus, para
O ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este
homem acolhe os pecadores e come com eles». Jesus disse‐lhes então a seguinte
parábola: «Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá‐me a
parte da herança que me toca’. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias
depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país
distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo,
houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou
então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus
campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os
porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse: ‘Quantos
trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome!
Vou‐me embora, vou ter com meu pai e dizer‐lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra
ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata‐me como um dos teus
trabalhadores’. Pôs‐se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando
o pai o viu: encheu‐se de compaixão e correu a lançar‐se‐lhe ao pescoço, cobrindo‐o
de beijos. Disse‐lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser
chamado teu filho’. Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e
vesti‐lha. Ponde‐lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e
matai‐o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à
vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. Ora o filho mais velho
estava no campo. Quando regressou, ao
aproximar‐se da casa, ouviu a música e as
danças. Chamou um dos servos e
perguntou‐lhe o que era aquilo. O servo
respondeu‐lhe: ‘O teu irmão voltou e teu
pai mandou matar o vitelo gordo, porque
ele chegou são e salvo’. Ele ficou
ressentido e não queria entrar. Então o
pai veio cá fora instar com ele. Mas ele
respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu
te sirvo, sem nunca transgredir uma
ordem tua, e nunca me deste um cabrito
para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho,
que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste‐lhe o vitelo gordo’.
Disse‐lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas
tínhamos de fazer uma festa e alegrar‐nos, porque este teu irmão estava morto e
voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’». Palavra da Salvação.
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CATEQUESES SOBRE O BATISMO: A FORÇA PARA VENCER O MAL
“Continuemos a nossa reflexão sobre o
Batismo, sempre à luz da Palavra de Deus.
É o Evangelho que ilumina os candidatos e
suscita a adesão de fé: «0 Batismo é, de
modo particular, o "sacramento da fé' (…).
E a fé é a entrega de nós mesmos ao
Senhor
Jesus,
reconhecido
como
«nascente de água [...] para a vida
eterna», «luz do mundo», «vida e
ressurreição», como ensina o itinerário
percorrido, ainda hoje, pelos catecúmenos
(…). Educados pela escuta de Jesus, pelo
seu ensinamento e pelas suas obras, os
catecúmenos voltam a viver a experiência
da mulher samaritana sedenta de água
viva, do cego de nascença que adquire a
vista, de Lázaro que sai do sepulcro. (…)
À fonte batismal nunca vamos sozinhos,
mas acompanhados pela oração da Igreja
inteira, como recordam as ladainhas dos
Santos que precedem a prece de
exorcismo e a unção pré‐batismal com o
óleo dos catecúmenos. São gestos que (…)
asseguram a quantos se preparam para
renascer como filhos de Deus, que a
oração da Igreja os assiste na luta contra o
mal, os acompanha no caminho do bem,
os ajuda a libertar‐se do poder do pecado,
a fim de passarem para o reino da graça
divina. (…) A Igreja reza, e reza por todos,
por todos nós! Nós, Igreja, oramos pelos
outros. É bom rezar pelos outros. Quantas
vezes, quando não temos uma
necessidade urgente, não rezamos.
Devemos orar pelos outros, unidos a Igreja
(…). Por isso, o caminho dos catecúmenos
adultos está marcado por reiterados
exorcismos pronunciados pelo sacerdote
(…). Pede‐se a Deus até pelas crianças,
para que as liberte do pecado original e as
consagre como morada do Espírito Santo.
(…) Rezar pelas crianças, pela sua saúde
espiritual e corporal. (…)

0 Batismo não é uma fórmula mágica,
mas um dom do Espírito Santo que torna
quem o recebe capaz de «lutar contra o
espírito do mal» (…). Sabemos por
experiência que a vida cristã está sempre
sujeita a tentação, sobretudo a tentação
de se separar de Deus, da sua vontade, da
comunhão com Ele, para voltar a cair na
rede das seduções mundanas. E o Batismo
prepara‐nos, dá‐nos força para esta luta
quotidiana (…). Além da oração, há a
unção no peito com o óleo dos
catecúmenos, os quais «dele recebem
vigor para poderem renunciar ao demónio
e ao pecado, antes de se aproximarem da
fonte da vida e de nela renascerem». (…)
«Sinal de salvação», que o poder de Cristo
Salvador fortalece para lutar contra o mal
e para o derrotar. É cansativo combater
contra o mal, escapar dos seus enganos,
recuperar a força depois de uma luta
extenuante, mas devemos saber que toda
a vida cristã e um combate. Contudo,
devemos saber também que não estamos
sozinhos (…).
(de “Catequeses sobre a Iniciação Cristã”
do Papa Francisco)
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