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Apesar de tudo...

Francamente,  se olharmos o nosso mundo desde a Síria,
e restantes países do Médio Oriente, à África, passando
por outros continentes, vemos que a fome, a violência e
a guerra têm as mãos livres. Formas vis e subtis de
exploração humana e de violência inimaginável,
disseminadas pelos quatro cantos da terra, acrescidas
ao peso da cruz que cada um carrega, podem roubar-nos
a força para a alegria e reduzir o horizonte da esperança.
E é neste mundo, assim, que a Igreja nos convida a
celebrar o Domingo da Alegria.

Só Deus nos faz rebuscar nos fundos do baú da memória
razões para cantarmos a antífona de entrada da Missa
de hoje: "Alegra - te, Jerusalém!... Exultai de alegria".

Por muito que nos custe a realidade nua e crua, a alegria
é possível, mais, é necessário e urgente dar-lhe rosto e
voz. E ninguém mais e melhor que os cristãos poderá
fazê-lo.

Não ignorando a realidade, temos a graça de ancorar a
nossa alegria no amor incansável de Deus pelos homens,
que, apesar das suas "infidelidades e costumes
abomináveis", não demovem Deus do Seu projecto de
salvação. É isto que faz de nós  incorrigíveis optimistas!

P. Fausto
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Dia 11 DOMINGO IV DA QUARESMA - Ano B
2 Cr 36, 14-16. 19-23; Sal 136; Ef 2, 4-10; Jo 3, 14-21
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

21h30 Concerto pela "Filarmonia das Beiras" e Coro do  DECA da Univ. Aveiro.

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Is 65, 17-21; Sal 29; Jo 4, 43-54
09h00 Missa na Igreja de Jesus. (não há missa na Sé, às 8h30).
16h45 Confissões para as crianças do 4° ano de catequese, na Igreja.
21h15 Confissões Arciprestais, na igreja matriz de Nossa Senhora de Fátima.

Dia 13 TERÇA-FEIRA - Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jo 5, 1-3a. 5-16
10h00 Confissões no Patronato de Nossa Senhora de Fátima.
21h00 Confissões Arciprestais, na capela de S. Sebastião, em Aradas.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.

Dia 14 QUARTA-FEIRA - Is 49, 8-15; Sal 144, Jo 5, 17-30
09h00 Retiro do Movimento Vida Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Confissões Arciprestais, na igreja matriz de Santa Joana.

Dia 15 QUINTA-FEIRA - Ex 32, 7-14; Sal 105; Jo 5, 31-47
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.
21h30 Encontro Arciprestal de Gestores e Empresários, em Santa Joana.

Dia 16 SEXTA-FEIRA - Sab 2, 1a. 12-22; Sal 33; Jo 7, 1-2. 10. 25-30
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.
21h30 Tríduo do Senhor Jesus dos Passos: Via Sacra Pública, com início nas

igrejas de S. Francisco e Santo António.

Dia 17 SÁBADO - Jer 11, 18-20; Sal 7; Jo 7, 40-53
09h00 Preparação para o Matrimónio, na Dominicanas (termina às 18h).
19h00 Missa vespertina, com Festa do Envio (10º ano), na Sé.
19h00 Missa verpertina em Santiago.
21h30 Tríduo do Senhor Jesus dos Passos: Oração Mariana, na Sé.

Dia 18 DOMINGO V DA QUARESMA - Ano B
Jer 31, 31-34; Sal 50; Hebr 5, 7-9; Jo 12, 20-33
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Peditório à Porta da Igreja para a Conferência Vicentina.

16h00 Tríduo do Senhor Jesus dos Passos: Procissão, pelas ruas da paróquia,
com Encontro na rua Dr. Nascimento Leitão.

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - SOLENIDADE DE S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA
2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sal 88; Rom 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a ou Lc 2, 41-51a

21h30 Confissões Arciprestais, na Sé.



- Liturgia da Palavra
(audiência de 31 de janeiro 2018)

Dois dedos de Liturgia (53) com o Papa

aberto para receber a palavra no
coração. Deus fala e nós prestamos-
lhe ouvidos, para depois pôr em prática
quanto ouvimos. É muito importante
ouvir. Às vezes, talvez, não entendemos
bem porque algumas leituras são um
pouco difíceis. Mas Deus fala-nos
igualmente de outro modo. [É preciso
estar] em silêncio e ouvir a Palavra de
Deus.
É uma questão de vida, como bem
lembra a expressão incisiva de que «não
só de pão vive o homem, mas de toda
a palavra que sai da boca de Deus» (Mt
4, 4).
A proclamação litúrgica das mesmas
leituras, com os cânticos tirados da
Sagrada Escritura, exprime e favorece
a comunhão eclesial, acompanhando
o caminho de todos e de cada um. A
Palavra de Deus percorre um caminho
dentro de nós. Escutamo-la com os
ouvidos e ela passa para o coração;
não permanece nos ouvidos, mas deve
chegar ao coração; e do coração às
mãos, às boas obras. Eis o percurso da
Palavra de Deus: dos ouvidos ao
coração e às mãos.

* continuamos a aguardar as vossas questões
em doisdedosdeliturgia@gmail.com

A Liturgia da
Palavra, que é
uma parte
cons t i tu t i va
porque nos
r e u n i m o s
precisamente
para ouvir
aquilo que
Deus fez e

ainda tenciona realizar por nós. É uma
experiência que acontece
“diretamente” e não por ter ouvido
falar, pois «quando na Igreja se lê a
Sagrada Escritura, é o próprio Deus
que fala ao seu povo; e Cristo, presente
na palavra, anuncia o Evangelho» . Se
tu tagarelas com as pessoas não ouves
a Palavra de Deus.
As páginas da Bíblia deixam de ser um
escrito, para se tornar Palavra viva,
pronunciada por Deus. É Deus quem,
através da pessoa que lê, nos fala e
nos interpela, a nós que ouvimos com
fé. O Espírito «que falou por meio dos
profetas», inspirando os autores
sagrados, faz com que «a Palavra de
Deus atue realmente nos corações
aquilo que faz ressoar aos ouvidos».
Mas para ouvir a palavra de Deus é
necessário ter também o coração

Via-sacra:

Papa confia aos jovens as
meditações no Coliseu

JESUS VIU E COMPADECEU-SE
Caminhada para a Páscoa

Oração
Senhor, das Tuas mãos saem prodígios. Onde as
Tuas mãos tocam tudo se transforma. Que as
minhas mãos sejam semelhantes às Tuas mãos,
Jesus!

Jesus desafiou os Seus discípulos a agir. Hoje, somos também
nós convidados a perceber que o pouco que cada um tem é
suficiente para «dar de comer» aos que mais precisam.
Como Jesus, de que forma posso usar as minhas
mãos para servir os outros?

No ano em que a Igreja dedica espaço
aos jovens no Sínodo do próximo
outubro, o Papa pediu que a Paixão
de Cristo fosse meditada pelas novas
gerações e assim 15 jovens estudantes
e universitários meditaram sobre as 14
estações.
Entre os temas apontados, emergem a
injustiça, o escândalo do mistério de
Cristo, o paradoxo da Cruz, a força de
Jesus em se reerguer, os migrantes
despidos de condições dignas e a difícil
aceitação da morte.

Onde está

o teu irmão?

“A caridade não faz

empobrecer…”

(Santa Paula Frassinetti )

PROGRAMA:
DIA 16: VIA SACRA PÚBLICA

21h30 - com início nas igrejas de S.
Francisco e Santo António

DIA 17: ORAÇÃO MARIANA

21h30 - animada pela Banda Amizade

DIA 18: SOLENE PROCISSÃO

16h00 - pelas ruas da cidade, com
Sermão do Encontro

Esta pergunta espera uma resposta…
Todos estamos convidados a poder
responder neste serão em tempo da
Quaresma, no salão paroquial da Vera
Cruz, no próximo dia 17 de março às
21h30. Para ajudar à conversa vai estar:
Eduardo Conde (Pastor da Igreja
Metodista) e Pedro Neto (Diretor
executivo da Amnistia Internacional).

Fique a saber que...

Comemora-se na próxima segunda-
feira, dia 19 de março, o 5º aniversário
do início do Pontificado do Papa
Francisco.

... faz 5 anos que Francisco
é Papa.

Aqui ao lado

“A tua fé tem validade?”

Tríduo do
Senhor Jesus dos Passos


