No passado domingo, em que celebramos a alegria do nosso
regresso à casa do Pai, a paróquia de Pereira celebrou a Festa
do Senhor dos Passos. No sábado a imagem de N. Sra. das
Dores foi conduzida até à capela de N. Sra. do Bom‐Sucesso.
No domingo, acompanhado por inúmeros fiéis, pelo canto da
Verónica e pela atuação da filarmónica de Alfarelos, o Senhor
dos Passos percorreu as ruas da paróquia. Os três sermões
foram da responsabilidade do Diácono Fernando Raimundo.

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

Mais uma vez, nos dias 29 e 30, as nossas comunidades
uniram‐se espiritualmente com toda a Igreja ao viverem a
experiência de oração “24 horas para o Senhor”. A oração teve
início na igreja de Arzila, com a Eucaristia e prolongou‐se por
toda a noite com a participação de grupos de todas as
comunidades. Das 9h‐18h, de sábado, todas as igrejas/capelas
viveram o seu próprio programa de oração. Foram muitos os
que participaram e tiveram a possibilidade de fazer uma experiência comunitária e
pessoal da infinita misericórdia de Deus.

MINUTO DA TERRA
O destino comum dos bens. “Hoje, crentes e não‐crentes estão de acordo que a
terra é (…) uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. (…) O
princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens
e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma «regra de ouro» do
comportamento social e o «primeiro princípio de toda a ordem ético‐social» (…) O rico e o
pobre têm igual dignidade, porque «quem os fez a ambos foi o Senhor»” (Laudato Si, 93‐94)

AGENDA PASTORAL: DE 08 A 14 DE ABRIL DE 2019
Sexta, dia 12
20h C. Penitencial (Ameal)
Domingo, dia 14
11h Celebração (Ameal)
12h15 Eucaristia (Vila Pouca)

Ribeira de Frades
Terça, dia 09
09h‐21h Adoração ao SSmo
21h Reunião C.S. Paroquial
Quarta, dia 10
20h30 C. Penitencial
Sábado, dia 13
15h Confissões catequese
Domingo, dia 14
09h30 Eucaristia

Arzila
Domingo, dia 14
09h30 Celebração

‘QUEM ESTIVER
SEM PECADO
ATIRE A PRIMEIRA
PEDRA’
ANO C – V DOMINGO DA QUARESMA

“24 HORAS PARA O SENHOR”

Ameal
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NOTÍCIAS
FESTA DO SENHOR DOS PASSOS ‐ PEREIRA

Pereira
Quinta, dia 11
11h Visita aos doentes
20h30 Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 13
19h Eucaristia (C. Minhoto)
Domingo, dia 14
11h Eucaristia (Pereira)

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I Is 43, 16‐21
Leitura do Livro de Isaías
O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das
águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros; e
todos caíram para não mais se levantarem, extinguiram‐se como um pavio que se
apaga. Eis o que diz o Senhor: «Não vos lembreis mais dos acontecimentos
passados, não presteis atenção às coisas antigas. Olhai: vou realizar uma coisa nova,
que já começa a aparecer; não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer
brotar rios na terra árida. Os animais selvagens – chacais e avestruzes – proclamarão
a minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a
sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para Mim e que proclamará os
meus louvores». Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 125 (126), 1‐6 (R. 3)
Refrão: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.

Santo Varão

Taveiro

Quinta, dia 11
21h Reunião C. Económico (Sto. Varão)
Sexta, dia 12
20h Eucaristia (Formoselha)
Sábado, dia 13
19h Celebração (Formoselha)
Domingo, dia 14
09h30 Eucaristia (Sto. Varão)

Terça, dia 09
20h30 Eucaristia
Sexta, dia 12
11h Eucaristia C.S. Paroquial
Sábado, dia 13
16h Confissões catequese
Domingo, dia 14
11h Eucaristia

ATENDIMENTO: quinta‐feira 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
VIA‐SACRA DA UNIDADE PASTORAL: domingo, dia 14, às 15h no Ameal.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/

A ABRIR: Virar a página da minha vida, na certeza do perdão recebido, implica
deixar para trás a pedra do meu passado e do meu pecado e encetar uma vida
nova. Não há santo, sem passado de pecado. Nem pecador, sem esperança.
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LEITURA II Filip 3, 8‐14
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos: Considero todas as coisas como prejuízo, comparando‐as com o bem
supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as
coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar, não
com a minha justiça que vem da Lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a
justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da
sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando‐me à sua
morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já
chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição. Mas continuo a correr, para ver se
a alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos,
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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que já o tenha conseguido. Só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás,
lançar‐me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que
Deus, lá do alto, me chama em Cristo Jesus. Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Convertei‐vos a Mim de todo o coração, diz o Senhor;
porque sou benigno e misericordioso.
EVANGELHO Jo 8, 1‐11
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São
João
Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras.
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo e
todo o povo se aproximou d’Ele. Então sentou‐Se e
começou a ensinar. Os escribas e os fariseus
apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em
adultério, colocaram‐na no meio dos presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta
mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na Lei, Moisés mandou‐nos
apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma
cilada e terem pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou‐Se e começou a escrever
com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá‐l’O, ergueu‐Se e disse‐lhes:
«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra». Inclinou‐Se
novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais
palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus
e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu‐Se e disse‐lhe: «Mulher, onde estão
eles? Ninguém te condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então
Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a pecar». Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: «UMA COISA NOVA!»
Há momentos que marcam a história de uma pessoa. É frequente ouvir as pessoas a
queixarem‐se de opções tomadas no passado e que determinam a vida atual. Por vezes
ouvimos um certo lamento por um julgamento demasiado injusto, de condenação, sem
ouvir o que aconteceu, sem olhar para as pessoas. A rejeição social é quase uma
constante para quem falha para com a sociedade, e é sintomático que a grande maioria
das nossas penas sejam de prisão, isto é, de exclusão do convívio em sociedade. Embora
apanhada no “jogo” dos fariseus para condenar Jesus, a mulher não deixa de ser
semelhante a tantas outras(os) que excluímos da sociedade porque erraram. A mulher
entra em cena já quase condenada. No entanto, Jesus consegue “responder” ao “teste”
que os fariseus lhe fazem dando tempo para que os presentes pensassem e se
identificassem com a condição pecadora da mulher. Depois de todos se identificarem
como pecadores, Jesus diz à mulher: “Vai e não tornes a pecar”. A mulher condenada à
morte sai viva. A misericórdia de Jesus ressuscitou esta mulher e a experiência de ser
perdoada mudou a sua vida. Recebendo o perdão, esta mulher libertou‐se do seu
passado, passou a fazer parte de “uma coisa nova”, a Vida Nova em Cristo.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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CATEQUESES SOBRE O BATISMO: FONTE DE VIDA
“Prosseguindo a reflexao sobre o
Batismo, hoje gostaria de meditar sobre os
ritos centrais, que têm Iugar ao pé da
fonte batismal.
Consideremos antes de tudo a água,
sobre a qual é invocado o poder do
Espírito, a fim de que tenha a força de
regenerar e renovar. A água é matriz de
vida e de bem‐estar, enquanto a sua falta
provoca o esmorecimento de toda a
fecundidade (…); mas a água pode ser
também causa de morte (…); por fim, a
água tem a capacidade de lavar, limpar e
purificar.
A partir deste simbolismo, natural, (…) a
Bíblia descreve as intervenções e as
promessas de Deus através do sinal da
água. No entanto, o poder de perdoar os
pecados não está na água em si (Santo
Ambrosio): «Viste a água. Contudo, nem
toda a água cura. Só cura a água que tem a
graça de Cristo. Há uma diferença entre o
elemento e a santificação, entre o ato e a
eficácia. O ato realiza‐se com água, mas a
eficácia vem do Espírito Santo. A água não
cura, se o Espírito Santo não descer e não
consagrar esta água».
Por isso, a Igreja invoca a ação do
Espírito sobre a água, «para que todos,
sepultados com Cristo na sua morte pelo
Batismo, com Ele ressuscitem para a vida».
A prece de bênção diz que Deus preparou
a água «para ser sinal do Batismo»,
recordando as principais prefigurações
bíblicas: sobre as águas primordiais
pairava o Espírito (…); a água do dilúvio
marcou o fim do pecado e o início da vida
nova; através da água do Mar Vermelho,
os filhos de Abraão foram libertados da
escravidão do Egipto. A propósito de
Jesus, recorda‐se o Batismo no Jordão, o
sangue e a água que brotaram do seu lado,
e o mandato dado discípulos, para batizar

todos os povos em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Revigorados por esta
memória, pede‐se a Deus que infunda na
água da fonte batismal a graça de Cristo
morto e ressuscitado. E assim, esta água é
transformada em água que traz em si a
força do Espírito Santo. (…) Santificada a
água da fonte batismal, é preciso dispor o
coração para aceder ao Batismo. Isto
acontece mediante a renuncia a Satanás e
a profissão de fé, gestos ligados entre si.
Na medida em que digo "não" às
sugestões do diabo (…) torno‐me capaz de
dizer "sim" a Deus (…). Deus une sempre a
comunidade, as pessoas num único povo.
Não é possível aderir a Cristo, impondo
condições. (…) Por isso, a renúncia e o ato
de fé caminham juntos. (…)
Estimados irmãos e irmãs, quando
molhamos a mão na água benta, (…)
tocamos a água benta‐ e fazemos o sinal
da Cruz, pensemos com alegria e gratidão
no Batismo que recebemos e renovemos o
nosso "Ámen".
(de “Catequeses sobre a Iniciação Cristã”
do Papa Francisco)
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