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30 de SETEMBRO de 2018 Nº 1624

"...não anda connosco"!

"Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em

teu nome e procurámos impedir-lho, porque ele não anda

connosco". Assim se queixava João a Jesus.

Aos apóstolos não interessava o bem feito aos doentes, mas
a defesa do grupo a que pertenciam. Jesus, porém,
aproveita a ocasião para lembrar mais uma vez que a pessoa
está acima de qualquer instituição e que o bem é sempre
bem, venha de onde vier.

A tentação de defender privilégios de grupo, de raça ou
religião, também é de hoje e continuamos a assistir ao
levantamento de muros e cercas e até a limpezas étnicas...

Esquecemo-nos de que somos todos uns dos outros e
habitantes e corresponsáveis desta casa comum que é dada
a toda a família humana...

Esquecemo-nos tantas vezes que o Reino de Deus é maior
que a Igreja, e que há muita gente a fazer o bem sem
pertencer ao "grupo dos doze", porque comprometida
genuinamente na defesa da vida e da dignidade da pessoa
humana, na promoção da paz e da justiça...

O que importa é arregaçarmos as mangas, unirmos as mãos
e usarmos os meios que temos ao alcance, mesmo os mais
simples e discretos, sempre com a força do amor que se
deve pôr naquilo que se faz.

Para isto, não convém cortar as mãos ou os pés ou arrancar
os olhos, mas cuidar o coração.

P. Fausto

Dia 30 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano B
Num 11, 25-29; Sal 18; Tg 5, 1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).

Dia 01 SEGUNDA-FEIRA -  S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja
Job 1, 6-22; Sal 16; Lc 9, 46-50

Dia 02 TERÇA-FEIRA - Santos Anjos da Guarda
Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87  ou  Ex 23, 20-23a; Sal 90; Mt 18, 1-5. 10

Dia 03 QUARTA-FEIRA - Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87; Lc 9, 57-62
15h00 Reunião Geral do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário de

Santa Joana.
21h15 Reunião da Equipa Arciprestal de Pastoral, no Salão de S. Bernardo.

Dia 04 QUINTA-FEIRA - S. Francisco de Assis
Job 19, 21-27; Sal 26; Lc 10, 1-12

19h00 Missa na Igreja de Santo António (não há missa na Sé às 19h)

Dia 05 SEXTA-FEIRA - Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Sal 138; Lc 10, 13-16
Feriado Nacional

21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 06 SÁBADO - S. Bruno, presbítero
Job 42, 1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17); Sal 118; Lc 10, 17-24

19h00 Missa vespertina na Sé.
20h30 Missa vespertina em Santiago.

Dia 07 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano B
Gen 2, 18-24; Sal 127; Hebr 2, 9-11; Mc 10, 2-16  ou  Mc 10, 2-12

Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).
15h30 Assembleia Diocesana de Consagrados, presidida pelo Sr. Bispo, no

centro paroquial.

INFORMAÇÕES
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Intenção do Papa Francisco para
o mês de Outubro
Para que os consagrados e as consagradas reavivem o seu fervor
missionário e estejam presentes entre os pobres, os
marginalizados e aqueles que não têm voz.



- O canto: alguns critério
Dois dedos de Liturgia (77)

O canto e a música, que expressam a
alma de um povo, ocupam um lugar
privilegiado na liturgia, tendo como
finalidade última a glorificação de Deus
e a santificação dos fiéis. Alguns
critérios:

1) A participação unânime dos fiéis -
Os documentos nos falam de uma
participação ativa, frutuosa, plena e
consciente. Por isso, os músicos e
cantores devem se empenhar para
favorecer a participação interna e
externa de toda a assembleia no canto,
levando em conta a cultura, a realidade,
o jeito de ser e viver da comunidade. A
este respeito diz o documento sobre a
renovação litúrgica: "É desejo ardente
da mãe Igreja que todos os fiéis
cheguem àquela plena, consciente e
ativa participação na celebração
litúrgica que a própria natureza da
liturgia exige e à qual o povo cristão,
"raça escolhida, sacerdócio real, nação
santa, povo adquirido" (1Pd 2,9), tem
direito e obrigação, por força do
batismo. Portanto, a assembleia tem a
primazia, devendo ser incentivadas as
aclamações do povo, as respostas, os

refrãos, a salmodia, as antífonas, os
cantos e hinos.
2) O caráter de serviço, de função
ministerial da música, como "humilde,
mas nobre serva" da liturgia, a serviço
da Palavra, do rito, do tempo litúrgico
e do mistério celebrado. A música deve
ser "um sinal sagrado", verdadeiro
sacramento da ação de Cristo na
celebração, música santa para uma
liturgia santa, expressando mais
suavemente a oração, favorecendo a
unidade das vozes e corações, e
enriquecendo de maior solenidade os
ritos sagrados. Portanto, a música não
é autônoma, independente, mas
subordinada à Liturgia, estando a serviço
e em função da Palavra.
3) A beleza expressiva da oração - não
se leve em conta somente a arte pela
arte, mas que a melodia tenha nossa
riqueza musical, nosso ritmo, nossa
cultura popular, traduzindo a alma do
povo; e o texto tenha beleza poética,
buscando sua inspiração nas fontes
bíblicas e litúrgicas, conforme a SC 121:
"Os textos destinados ao canto sacro
devem estar em harmonia com a
doutrina católica, sendo extraídos de
preferência da Sagrada Escritura e das
fontes litúrgicas."

4) O caráter solene da Celebração - O
canto e a música sempre geram festa
onde estão presentes. Diz o documento
"Musicam Sacram" (MS 16): "Nada mais
festivo e mais grato nas celebrações
sagradas do que uma assembleia que,
em seu todo, expressa sua fé e sua
piedade por meio do canto".

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

1º ano - 2ª feira - 16h
(Santiago) - 3ª feira - 18h30
2º ano - 5ª feira - 16h
(Santiago) - 5ª feira - 18h30
3º ano - 2ª feira - 16h30

- sábado - 11h
(Santiago) - 2ª feira - 18h30
4º ano - 3ª feira - 16h

- sábado - 11h

5º ano - 2ª feira - 18h30
- 4ª feira - 18h30

6º ano - 3ª feira - 18h30

7º ano - 6ª feira - 18h30
8º ano - 4ª feira - 18h30

- 5ª feira - 18h30
9º ano - 4ª feira - 18h30

- 5ª feira - 18h30
10º ano - 3ª feira - 18h30
11º ano - 2ª feira - 18h30
12º ano - 3ª feira - 18h30

As catequeses iniciam-se na segunda
semana de Outubro (dia 8).

Horários da Catequese
Paroquial 2018/19

OBJETIVO GERAL DO TRIÉNIO
Responder ao convite “vem e segue-
-me” e fazer ressoar com alegria o
chamamento à santidade em toda a
Igreja Diocesana, pois a vocação
cristã, nascida no baptismo, é o
seguimento e o testemunho de Jesus
nas ocupações de cada dia, onde cada
um se encontra.

1º Ano (2018-2019) – A vocação
batismal, caminho de santidade
“Deixa que a graça do teu Batismo
frutifique num caminho de santidade.
Deixa que tudo esteja aberto a Deus
e, para isso, opta por Ele, escolhe Deus
sem cessar.” Gaudete et Exsultate 15

Programa Pastoral 2018-2021
Jesus chamou os que Ele quis...
Eles foram... e ficaram

Retomamos na segunda semana de
Outubro os habituais horários de
Inverno.
Deixamos aqui nota das alterações mais
importantes no que se refere às missas:

4ª feira - 18h - Missa em Santiago;
6ª feira - 17h - Missa em Vilar;
sábado - 19h - Missa em Santiago;
domingo - 8h30- Missa na Sé;
domingo - 10h - Missa em Vilar

Horários de Inverno

Continuam abertas as inscrições para
a catequese de adultos de preparação
para o Crisma. Poderá inscrever-se
durante a semana no horário do
cartório paroquial.

Catequese de Adultos


