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29 de ABRIL de 2018 Nº 1607

Lições do campo

Há dias fui a Fátima, e como as viagens de carro dão para
muita coisa, rezei e cantei e saboreei a paisagem fugaz do
caminho. Reparei em áreas de vinha bem cuidada e direitinha
e já com talos à  vista, a dar esperança de boa colheita. Vi
também algumas vinhas velhas e abandonadas, de longos e
adelgaçados ramos a rastejar, entrelaçados pelo chão. Vinhas
cansadas, tristes e doentes.
Neste Domingo, o V da Páscoa, Jesus convida-nos a um
passeio pelo campo e visitar uma vinha. Simples no seu modo
de pensar e dizer, Jesus  recorre ao campo para nos falar
de coisas muito importantes.
A uma sociedade fluida, consumista e individualista como a
nossa, Jesus declara: "Permanecei em Mim e Eu
permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por
si mesmo, se não permanecer na videira,  assim também
vós,  se não permanecerdes em Mim... sem Mim nada podeis
fazer".
Palavras ao arrepio do mundo de hoje, mais dado à
reivindicação de direitos que ao assumir de deveres, mais
ocupado na busca do sucesso individual e imediato  do que
esforçado na fidelidade a compromissos, mesmo que apenas
assentes na honra e na palavra... Num mundo assim, torna-
se difícil compreender a poda e outros cuidados
indispensáveis à saúde da vinha, para que dê boas e
saborosas uvas.
"Para bom entendedor meia palavra basta". Jesus, porém,
ao dizer-nos tudo tão claramente, convida-nos a levar a
sério a Sua palavra.

P. Fausto
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Dia 29 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano B
Act 9, 26-31; Sal 21; 1 Jo 3, 18-24; Jo 15, 1-8
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - S. Pio V, papa
Act 14, 5-18; Sal 113 B; Jo 14, 21-26

Dia 01 TERÇA-FEIRA - S. José Operário
Act 14, 19-28; Sal 144; Jo 14, 27-31a   ou   Gen 1, 26 – 2, 3 ou Col 3, 14-
15.17.23-24; Sal 89; Mt 13, 54-58.
Feriado nacional.

10h00 Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima.
10h00 Assembleia diocesana do Clero, no Seminário de Santa Joana.

Dia 02 QUARTA-FEIRA - S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja
Act 15, 1-6; Sal 121; Jo 15, 1-8

18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 03 QUINTA-FEIRA - S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos
1 Cor 15, 1-8; Sal 18 A; Jo 14, 6-14

Dia 04 SEXTA-FEIRA - Act 15, 22-31; Sal 56; Jo 15, 12-17
15h00 Reuniãos dos responsáveis da catequese da infância, no centro

paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no Salão Nossa Senhora da

Glória no centro paroquial.

Dia 05 SÁBADO - Act 16, 1-10; Sal 99; Jo 15, 18-21
15h00 OFS: Reunião de Noviços, na Igreja de São Francisco.
16h00 OFS: Eucaristia em homenagem às mães, na Igreja de Santo António,

seguida de reunião geral de Irmãos.
19h00 Missa vespertina, na Sé e em Santiago.

Dia 06 DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano B
Act 10, 25-26. 34-35. 44-48; Sal 97; 1 Jo 4, 7-10 ou 1 Jo 4, 11-16; Jo 15,
9-17 ou Jo 17, 11b-19
Missas: 8h30, 10h00, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Dia da Mãe.

10h00 Festa da 1° Comunhão. (não há Missa às 10h30).



- COMUNHÃO
(audiência de 21 de março 2018)

Dois dedos de Liturgia (60) com o Papa

A celebração da Missa, da qual
percorremos os vários momentos, visa
a Comunhão, ou seja, a nossa união com
Jesus. A comunhão sacramental, com o
corpo e o sangue de Cristo. Celebramos
a Eucaristia para nos alimentarmos de
Cristo, que se oferece a nós quer na
Palavra quer no Sacramento do altar,
para nos conformar com Ele. É o próprio
Senhor quem o diz: «Quem come a
minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim, e Eu nele» (Jo 6,
56). Com efeito, o gesto de Jesus que
deu aos discípulos o seu Corpo e Sangue
na última Ceia, continua ainda hoje
através do ministério do sacerdote e
do diácono, ministros ordinários da
distribuição do Pão da vida e do Cálice
da salvação aos irmãos.

Na Missa, depois de ter partido o Pão
consagrado, ou seja, o corpo de Jesus,
o sacerdote mostra-o aos fiéis,
convidando-os a participar no banquete
eucarístico. Conhecemos as palavras
«Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor: eis o Cordeiro de Deus, que tira
os pecados do mundo». Inspirado num
trecho do Apocalipse — «Felizes os
convidados para a ceia das núpcias do
Cordeiro» (Ap 19, 9): diz “núpcias”
porque Jesus é o Esposo da Igreja —
este convite chama-nos a experimentar
a íntima união com Cristo, fonte de
alegria e de santidade. É um convite
que rejubila e, ao mesmo tempo, impele
a um exame de consciência, iluminado
pela fé. Com efeito, se por um lado
vemos a distância que nos separa da
santidade de Cristo, por outro

Realiza-se de 28 a 31
de Julho, o Retiro
Diocesano para
Doentes em Fátima.
Este retiro destina-se
a doentes em
tratamentos diversos, em luto, ou
outros, desde que sintam capacidade
de nele participar. As inscrições são
abertas, mas limitadas. O prazo de
inscrição termina a 30 de Abril. Para
mais informações contacte a
Secretaria da Paróquia.

Retiro para Doentes

No próximo Domingo,
dia 6 de Maio, um
grupo grande de
crianças da nossa
Paróquia receberá a
sua Primeira Comunhão
na missa das 10h.
é um momento

importante na vida destas crianças que
se têm vindo a preparar ao longo
destes dias. Assim, durante a próxima
semana, de 2ª a 6ªfeira (dias 30 de Abril,
1, 2, 3 e 4 de Maio), haverá ensaio,
na Sé às 18h.

Primeira Comunhão

Onde está o teu

irmão?

Dar pousada aos

peregrinos

(4ª obra de misericórdia)

acreditamos que
o seu Sangue é
«derramado para
a remissão dos
pecados». Todos
nós fomos perdoa-
dos no baptismo, e todos nós somos
perdoados ou seremos perdoados cada
vez que nos aproximarmos do
sacramento da penitência. E não nos
esqueçamos: Jesus perdoa sempre.
Nesta fé, também nós dirijamos o olhar
para o Cordeiro de Deus que tira os
pecados do mundo, e invoquemo-lo: «Ó
Senhor, não sou digno de participar na
vossa mesa: mas dizei uma só palavra e
eu serei salvo». Dizemos isto em cada
Missa.

Somos nós que nos movemos em
procissão para receber a Comunhão,
caminhamos rumo ao altar em procissão
para receber a Comunhão, mas na
realidade é Cristo que vem ao nosso
encontro para nos assimilar a si. Há um
encontro com Jesus! Nutrir-se da
Eucaristia significa deixar-se transformar
naquilo que recebemos.

A Liturgia eucarística é concluída pela
oração depois da Comunhão. Nela, em
nome de todos, o sacerdote dirige-se
a Deus para lhe dar graças por nos ter
tornado seus comensais e pede que
aquilo que recebemos transforme a
nossa vida. A Eucaristia revigora-nos a
fim de darmos frutos de boas obras para
viver como cristãos.

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

Ajude o Patronato de Nossa
Senhora de Fátima
revertendo uma parte do
seu IRS, basta preencher o
campo 1101 do quadro 11
da folha de rosto com o NIF
501404368. Não tem custos, não
agrava o imposto a liquidar nem diminui
o reembolso. Trata-se de entregar
parte do imposto liquidado à instituição
indicada. Desde já o Patronato
agradece este simples gesto.

Ajude com o seu IRS

Intenção do Papa

para o mês de Maio

Para que os fiéis leigos

realizem a sua missão

específica colocando a sua

criatividade ao serviço dos

desafios do mundo actual.

(Pela evangelização: A missão dos leigos)

Como habitualmente, com o início do
mês de maio haverá Oração do Terço
diária em diferentes locais da nossa
paróquia:

DE 2ª A 6ª FEIRA:
- 21h30 - Igreja dos Santos

Mártires, no Alboi;
- 21h30 - Bairro de Santiago;
- 21h00 - Vilar.

NA SÉ, ÀS 21H30:
- dia 2 - Leitores;
- dia 3 - Consagrados;
- dia 4 - Grupos Corais.

Na próxima semana informaremos dos
restantes horários.

Mês de Maio


