No passado fim de semana, dias 15 e 16,
realizaram‐se as promessas do Agrupamento de
Escuteiros São Lourenço, em Taveiro. Na sexta‐feira à
noite aconteceu a vigília de oração e no sábado, na
missa vespertina, realizaram‐se as promessas
(Lobitos, Exploradores e Pioneiros), na presença
de muitos amigos e familiares. A celebrar o
primeiro aniversário, o Agrupamento conta com
cerca de 31 elementos
provenientes de várias
paróquias da nossa
Unidade Pastoral.
Nos dias 29 de fevereiro e 1 de março, o Centro Paroquial
de Taveiro realiza mais uma iniciativa solidária a favor da
instituição: os ‘Lourencitos’. Com a colaboração da pastelaria
local ‘Jardim dos Sabores’, os ‘Lourencitos’ farão as delícias
de todos. Prova e colabora com o Centro!

MINUTO DA TERRA

O diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. “A
interdependência obriga‐nos a pensar num único mundo, num projeto comum.
(…) Para enfrentar os problemas de fundo, que não se podem resolver com
acções de países isolados, torna‐se indispensável um consenso mundial que leve,
por exemplo, a programar uma agricultura sustentável e diversificada, desenvolver formas de
energia renováveis e pouco poluidoras, fomentar uma maior eficiência energética, promover
uma gestão mais adequada dos recursos florestais e marinhos, garantir a todos o acesso à
água potável.” (Laudato Si, 164)

Ribeira de Frades
Domingo, dia 01
09h Eucaristia

Arzila
Sexta, dia 28
20h Eucaristia
Sábado, dia 29
20h Eucaristia

Santo Varão
Quarta, dia 26
19h Eucaristia (Sto. Varão)
Sexta, dia 28
19h Eucaristia (Formoselha)
Sábado,dia 29
18h30 Celebração (Formoselha)
Domingo, dia 01
09h Eucaristia (Sto. Varão)

ANO A – VII DOMINGO DO TEMPO
COMUM
Ameal, Arzila, Pereira, Ribeira de Frades,
Santo Varão e Taveiro

Pereira
Quinta, dia 27
11h Visita aos doentes (Casal Minhoto)
20h Eucaristia (Pereira)
Sábado, dia 29
18h30 Eucaristia (Casal Minhoto)
Domingo, dia 01
11h30 Celebração (Pereira)

Taveiro

Sexta, dia 28
11h Celebração C.S. Paroquial
Domingo, dia 01
10h15 Eucaristia

ATENDIMENTO: quinta‐feira, 17h‐19h; sábado 17h‐18h.
QUARTA‐FEIRA DE CINZAS: Santo Varão 19h00 e Ameal 20h30
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/

PALAVRA DE DEUS
LEITURA I Lev 19, 1‐2.17‐18
Leitura do Livro do Levítico
O Senhor dirigiu‐Se a Moisés nestes termos: «Fala a toda a comunidade dos filhos de
Israel e diz‐lhes: ‘Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo’. Não
odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não
incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os
filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 102 (103), 1‐2.3‐4.8.10.12‐13 (R. 8a)
Refrão: Senhor, sois um Deus clemente. Sois um Deus clemente e compassivo.
Repete‐se.
LEITURA II 1 Cor 3, 16‐23
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é
santo, e vós sois esse templo. Ninguém tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga
sábio aos olhos do mundo, faça‐se louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria
deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: «Apanharei os sábios na
sua própria astúcia». E ainda: «O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos
sábios». Por isso, ninguém deve gloriar‐se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e
Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso;
mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus.
Palavra do Senhor.

AGENDA PASTORAL: DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2020
Ameal

‘AMAI OS VOSSOS
INIMIGOS’

A ABRIR: Passo a passo, Jesus convida‐nos a fazer violência à violência! Fazer bem
a quem nos faz mal, parece o único caminho de desarmamento do coração e de
acesso à paz duradoira! Chegar a amar os inimigos, eis a única forma perfeita de
amar sempre, de amar a todos e de amar até ao fim!

CENTRO PAROQUIAL DE TAVEIRO

Quarta, dia 26
20h30 Eucaristia (Ameal)
Domingo, dia 01
10h15 Eucaristia (Vila Pouca)
11h30 Eucaristia (Ameal)
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ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Quem observa a palavra de Cristo,
nesse o amor de Deus é perfeito.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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EVANGELHO Mt 5, 38‐48
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: «Ouvistes que foi dito aos antigos:
‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém,
digo‐vos: Não resistais ao homem mau. Mas
se alguém te bater na face direita, oferece‐lhe
também a esquerda. Se alguém quiser levar‐
te ao tribunal, para ficar com a tua túnica,
deixa‐lhe também o manto. Se alguém te
obrigar a acompanhá‐lo durante uma milha,
acompanha‐o durante duas. Dá a quem te
pedir e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito:
‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo‐vos: Amai os vossos
inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que
está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e
injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a
mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de
extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o
vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra da Salvação.

REFLEXÃO: DESAMOR COM AMOR SE PAGA E APAGA!
Degrau a degrau, o sermão da montanha põe‐nos muito alta a fasquia do amor! E não
se trata de uma medida alta para campeões! A santidade é a “medida alta da vida cristã
comum”. A montanha que somos desafiados a escalar, faz‐se subindo, degrau a degrau,
o caminho da perfeição, que é afinal o caminho do amor. Vou recordar‐vos cinco degraus
nesta escalada.
1º) Vingar o mal com um mal ainda maior. Oh, quanto caminho há ainda por fazer,
para chegar à não violência ativa, como forma de alcançar a paz! 2º) Pagar o mal com o
mal. No livro do Êxodo encontramos a famosa «lei de talião»: “olho por olho, dente por
dente” (Ex 21,24). Oh, quão distantes estamos ainda de oferecer a outra face ao
agressor! 3º) Não fazer ao outro o mal que não se deseja para si mesmo. No livro de
Tobias, encontramos esta “regra de ouro”: “Não faças aos outros o que não queres que
te façam a ti” (Tb 4,15). Estamos ainda a léguas daquele amor ativo, capaz de querer
bem e de fazer o bem a quem nos faz mal! 4º) Fazer ao outro o bem que se deseja para
si. Neste degrau há ainda um vício de raiz: a referência e a medida do amor sou eu! Ora é
preciso romper este circuito fechado do amor, para que a medida seja maior. 5º) O
degrau mais alto: o mandamento novo: «Amai‐vos uns aos outros, como Eu vos amei»
(Jo 13,34). Aqui a medida já não sou eu. Aqui a medida é Jesus, o Jesus da Cruz. Aqui a
regra é esta: todo o “desamor com amor se paga e apaga”.
E pergunteis: é‐nos possível chegar ao topo da montanha? Jesus deixa‐nos uma dica
importante: «Orai pelos que vos perseguem». A oração é a única arma que nos desarma.
UNIDADE PASTORAL DO MONDEGO: www.facebook.com/upmondego/
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CATEQUESES SOBRE O PAI‐NOSSO: MAS LIVRAI‐NOS DO MAL!
“E eis que chegamos ao sétimo pedido
do «Pai‐Nosso»: «Livrai‐nos do mal» (Mt
6,13b).
Com esta expressão, quem reza não só
pede para não ser abandonado no tempo
da tentação, mas suplica também para ser
libertado do mal. O verbo grego original é
muito forte: evoca a presença do maligno
que tende a agarrar‐nos e a morder‐nos
(cf. IPd 5,8) e do qual se pede a Deus a
libertação. O apóstolo Pedro diz também
que o maligno, o diabo, está à nossa volta
como um leão furioso, para nos devorar, e
nós pedimos a Deus que nos liberte.
Com esta dúplice súplica ‐ «não nos
deixeis cair em tentação» e «livrai‐nos» ‐
sobressai uma característica essencial da
oração cristã. Jesus ensina aos seus amigos
a colocar a invocação do Pai diante de
tudo, até e sobretudo nos momentos nos
quais o maligno faz sentir a sua presença
ameaçadora. Com efeito, a oração cristã
não fecha os olhos sobre a vida. É uma
prece filial e não uma oração infantil. Não
está encantada pela paternidade de Deus,
a ponto de esquecer que o caminho do
homem está cheio de dificuldades. Sem os
últimos versos do «Pai‐Nosso» como
poderiam rezar os pecadores, os
perseguidos, os desesperados, os
moribundos? A última petição é
precisamente o nosso pedido quando
estivermos no limite, sempre.
Há um mal na nossa vida, que é uma
presença incontestável. (…) Silencioso
como a serpente que leva o veneno
sorrateiramente. (…) O orante não é cego
e vê claramente diante de si este mal tão
pesado e em contradição com o próprio
mistério de Deus. Divisa‐o na natureza, na
história, até no seu coração. Pois não há
ninguém entre nós que possa dizer que
está livre do mal, ou que não se sente pelo
menos tentado. Todos nós sabemos o que
é o mal; todos sabemos o que é a
tentação; todos experimentamos na nossa
pele a tentação do pecado. (…)

(…) Eis o que é o homem: um ser
devotado à vida, que sonha o amor e o
bem, mas que depois se expõe
continuamente ao mal, a si mesmo e aos
seus semelhantes, ao ponto de podermos
ser tentados a perder a esperança no
homem.
Queridos irmãos e irmãs, assim o «Pai‐
Nosso» assemelha‐se a uma sinfonia que
pede para ser realizada em cada um de
nós. O cristão sabe quanto é tentador o
poder do mal e, ao mesmo tempo,
experimenta como Jesus, que nunca cedeu
às suas lisonjas, está da nossa parte e vem
em nossa ajuda. Assim, a oração de Jesus
deixa‐nos a herança mais preciosa: a
presença do Filho de Deus que nos
libertou do mal, lutando para o converter.
(…)
Do perdão de Jesus na cruz jorra a paz, a
verdadeira paz vem da cruz: é dom do
Ressuscitado, um dom que Jesus nos
concede. Pensai que a primeira saudação
de Jesus ressuscitado é «a paz esteja
convosco» (…). O Senhor concede‐nos a
paz, dá‐nos o perdão mas nós devemos
pedir: «livrai‐nos do mal», para não cair no
mal. (…)” (de “Catequeses do Papa Francisco
sobre a Oração do Senhor – Pai‐Nosso”)

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