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Todos transfigurados!

Dia 21 DOMINGO II DA QUARESMA – Ano C
Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Filip 3, 17 – 4, 1; Lc 9, 28b-36

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - Cadeira de S. Pedro, Apóstolo – FESTA

1 Pedro 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19

17h30 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em

Vilar.

19h00 Reunião com todos os responsáveis das escalas dos Leitores das

Missas de Domingo e semana da Paróquia, no Centro Paroquial.

Dia 23 TERÇA-FEIRA - Is 1, 10. 16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12

21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos

de Iniciação, no centro paroquial.

Dia 24 QUARTA-FEIRA - Jer 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28

18h00 Missa em Santiago.

21h00 Reunião com os adultos que vão receber os Sacramentos da

Iniciação Cristã na Vigília Pascal, no Centro Paroquial.

Dia 25 QUINTA-FEIRA - Jer 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31

Dia 26 SEXTA-FEIRA - Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21, 33-43.45-46

17h00 Missa em Vilar.

18h30 Via Sacra, na Sé.

Dia 27 SÁBADO - Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32

09h30 Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica, inicia com a oração de

Laudes na Sé, e encerra com a Missa jubilar às 16h00.

10h00 Dia de Reflexão e Festa do Compromisso (9.º ano), que termina

com a missa das 19h.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

21h00 Concerto pela "Banda Amizade", na Sé.

Dia 28 DOMINGO III DA QUARESMA – Ano C
Ex 3, 1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
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A liturgia deste domingo encaminha-nos para o Monte

Tabor. Jesus está a chegar ao fim do Seu ministério na

Galileia e convida Pedro, João e Tiago a subirem com

Ele até ao monte. Estava-lhes reservada uma surpresa.

Como Jerusalém e a cruz estão mais próximas, e se

tornam a partir de agora também mais presentes no

Evangelho de Lucas, Cristo parece querer preparar estes

3 discípulos, e neles todos nós, para que, quando O virem

desfigurado, escarnecido e crucificado, não se

escandalizem nem esqueçam a beleza do Seu rosto e a

Sua glória na Transfiguração.

Ao prepararmo-nos mais proximamente para a Páscoa,

importa tomar consciência de vivermos cada dia em

permanente processo de transfiguração, fiéis à Aliança

que Deus firmou com Abraão e selou definitivamente

com o Sangue de Cristo, na escuta da Palavra, na Oração

mais intensa e na contemplação amorosa do

verdadeiramente Transfigurado.

Conhecemos pessoas luminosas, em processos

avançados de transfiguração. Felizes e contagiantes.

Luminosos no olhar, no sorriso, nas palavras e nos gestos.

Junto deles está-se bem. Oxalá todos fossem assim; mas

está ao nosso alcance sê-lo, por vocação e missão. E

não nos faltam meios.

P. Fausto



A igreja matriz de Esgueira vai acolher nos
dias 4 e 5 de Março, sexta e sábado, a
iniciativa "24 horas para o Senhor", que
o Papa Francisco, na bula da proclamação
do Jubileu da Misericórdia, nos desafia a
realizar. Trata-se de um momento de
oração, de adoração e de reconciliação,
que iniciará com uma Eucaristia
concelebrada pelos sacerdotes do
arciprestado, às 21h, na qual também
rezaremos pelo P. Rogério, recentemente
falecido.

A nossa Paróquia tem a responsabilidade
de assegurar a oração das 14h às 15h, de
sábado, e todos somos convidados a estar
presentes nessa hora. A eventual
impossibilidade da presença na tarde de
sábado nos permita, mesmo assim,
escolher outra hora e aproveitar esta
oportunidade de encontro com o Senhor
Jesus.

Importante dizer, ainda, que estarão
sacerdotes para atender em confissão a
partir das 22h até às 2h e a partir das 5h
até às 20h.

24 horas para o Senhor

A Semana Cáritas de 2016, deste Jubileu
da Misericórdia decorre até ao
próximo domingo e tem como lema
"Cáritas: Coração da Igreja no Mundo".

Em termos materiais e no sentido de
recolher verbas destinadas a apoiar
pessoas e famílias carenciadas, vai-se
realizar por todo o país, um peditório
público nos dias 25, 26, 27 e 28 de
Fevereiro, para o que se convidam
todas as pessoas a manifestarem a sua
solidariedade contribuindo com os seus
donativos.

Os ofertórios das missas do próximo
fim-de-semana também revertem para
a Cáritas.

Semana Cáritas
No dia 27 de Fevereiro haverá um
encontro diocesano para todos os
agentes de pastoral litúrgica,
especialmente os que participaram nas
jornadas de formação, promovidas pelo
secretariado diocesano. O
acolhimento será feito na nossa igreja
a partir das 9h30. Depois da Oração
de Laudes, os participantes serão
encaminhados para vários locais na
cidade, por ministérios litúrgicos, para
uma catequese/momento de formação
que versará especialmente a vivência
do ano jubilar da Misericórdia e o
serviço na liturgia. A partir das 14h00
haverá oferta diversificada de
momentos de celebração, oração e
reflexão em locais distintos, conforme
informação constante no cartaz, num
itinerário de peregrinação jubilar que
culminará com concentração e
pequeno ensaio na Praça da República
(junto à igreja da Misericórdia), pelas
15h15, seguida de procissão até à
Catedral - se o tempo permitir - e
Eucaristia, às 16h00, presidida pelo
nosso Bispo, quando serão também
designados os novos MEC.

A partir da Palavra de Deus somos desafiados, em
cada semana da Quaresma, a descobrir o modo de
amar de Deus.

Nesta segunda semana vemos que Deus ama
revelando e revelando-se em Jesus, o rosto da
misericórdia.

       Segunda Semana da Quaresma:

Encontro diocesano da
pastoral litúrgica

Ama ao modo de Deus! Caminhada Quaresma | Páscoa

Estão previstos, até ao momento, três
concertos na nossa igreja durante a
Quaresma. São momentos em que a arte,
em geral, a música em especial, nos
permitem "elevar o espírito" e "cantar as
maravilhas do Senhor".

O primeiro é já no próximo sábado, dia
27, às 21h. A Banda Amizade e o seu Coro
de Câmara apresentarão repertório
alusivo à época, com obras de Carlos
Firmino Cunha, Zoltan Kodaly, Allegri,
Carlos Marques. A direcção coral está a
cago de Susana Milena Ferreira e a da
Banda  a cargo de Carlos Marques

Depois, no sábado dia 5 de março, pelas
21h30, será a vez do Graduale apresentar
o Requiem em Ré menor, de Luigi
Cherubini. Este concerto contará com a
participação de coralistas de vários
grupos da cidade e da Orquestra
Filarmonia das Beiras.

Por fim, no domingo, 6 de Março, às 16h,
será a vez de ouvir Franz Josef Stoiber,
Organista titular de S. Pedro, em
Regensburg (Alemanha), num concerto
de improvisação que ainda não tem
programa definido.

Todos estes momentos culturais são de
entrada livre.

Música na Catedral

Nos dias 11 a 13 de
Março teremos na
nossa Paróquia o
Tríduo do Senhor
dos Passos, com
os seus habituais
momentos, que
este ano se
reveste de uma
singular importân-

cia no contexto do Jubileu: Jesus, o
Senhor dos Passos é o rosto da
Misericórdia do Pai.

Assim sendo:

♦ 11.Março - 21h30 - Via-sacra pública

♦ 12.Março - 21h30 - Oração mariana

♦ 13.Março - 16h00 - Procissão solene

Triduo do Senhor dos Passos

DEUS AMA 
PORQUE… 

EU SOU 
DESAFIADO A… 

AÇÕES 

SE REVELA CONTEMPLAR 
Contemplo o rosto revelado do Filho e procuro um espaço 

diferente do habitual para fazer oração pessoal. 
Leio Lc 9, 28-30 e rezo o salmo26 

 


