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27 de JANEIRO de 2019

Dia 27 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano C
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Sal 18 B; 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4: 4, 14-21
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
10h30 Baptismos, na Sé.
REFLEXÃO

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
Hebr 9, 15. 24-28; Sal 97; Mc 3, 22-30
21h15 Encontro Regional de Assistentes (ERA) - CNE, na base escutista.
Dia 29 TERÇA-FEIRA - Hebr 10, 1-10; Sal 39; Mc 3, 31-35
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
Dia 30 QUARTA-FEIRA - Hebr 10, 11-18; Sal 109; Mc 4, 1-20
18h00 Missa em Santiago.

Dia 03 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - Ano C
Jer 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 1 Cor 12, 31 – 13, 13 ou 1 Cor 13, 4-13; Lc 4, 21-30
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Ofertório para a Universidade Católica
19h00 Missa presidida pelo Sr. Bispo.
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Dia 02 SÁBADO - Festa da Apresentação do Senhor
Mal 3, 1-4 ou Hebr 2, 14-18; Sal 23; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32
DIA DO CONSAGRADO.
08h15 Bênção de velas, no adro da igreja, seguida de procissão de entrada
para a Missa das 8h30.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Avaliação e convívio da equipa do “Cantar dos Reis”, no centro
paroquial.

"Cumpriu-se..."
Assistido pelo Espírito Santo, e sempre ocupado com a solidez
da sua escrita, é S. Lucas quem, este ano, nos vai ajudar a
caminhar como discípulos de Jesus. A exigência na procura
incessante de fontes de informação é notória. De hoje em
diante, então, vamos segui-lo.
Neste 3º domingo do Tempo Comum, aceitamos o convite
amável para participarmos no culto da Sinagoga de Nazaré,
onde Jesus estava também e leu uma passagem do Profeta
Isaías. No fim, sentou-se e rematou: "Cumpriu-se hoje
mesmo... o que acabais de ouvir". O silêncio era geral e os
olhos tinham todos a mesma direcção.

Dia 31 QUINTA-FEIRA - S. João Bosco, presbítero
Hebr 10, 19-25; Sal 23; Mc 4, 21-25
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas antes
da Missa.
Dia 01 SEXTA-FEIRA - Hebr 10, 32-39; Sal 36; Mc 4, 26-34
15h30 Reunião dos responsáveis da catequese da infância, no centro
paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
17h30 8ª sessão de formação dos acólitos, na sacristia.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Nº 1641

Bem conhecido no meio, Jesus aproveita a ocasião para
dizer que não quer infernizar a existência, com mais pesos
e mais leis, mas vem, em nome de Deus, anunciar a todos
uma vida nova, livre e feliz. E continua o seu discurso a
proclamar que o Deus em que acredita não faz favores em
troca de obséquios e sacrifícios, mas é um Deus que ama
todos sem esperar qualquer troco, um Deus Bom, só Bom,
exclusivamente Bom. Um Deus feliz e que nos quer felizes
também.
"Ouvir estas coisas" no princípio de ano dispõe-nos ao
caminho e é tónico vigoroso para os que querem, como
nós, aprender a ser discípulos de Jesus.
P. Fausto
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Dois dedos de Liturgia (94)
- Profissão religiosa

Semana do Consagrado

Desde os primeiros séculos sempre houve, na Igreja, formas
diversas de vida religiosa, embora só mais tarde
encontremos testemunhos de ter havido um rito litúrgico
de pedido e compromisso, perante os superiores, para
admissão daqueles que pretendiam abraçar esse género
de vida. Os ritos de profissão variam segundo as
comunidades que se iam formando, no Oriente e no
Ocidente, no deserto ou nas cidades, em comunidades
monásticas ou mendicantes, etc.

No próximo fim de semana, 2 e 3 de
Fevereiro, haverá mais um encontro
do Pré-seminário para rapazes do 7º
e 8º ano. É da nossa responsabilidade
cuidar das vocações de especial
consagração: não deixemos de estar
atentos, provocar alguns a
participarem nestes encontros, e, de
forma especial, a rezar por todos
aqueles que percorrem este caminho
de descoberta da vocação que Deus
tem para cada um.

A profissão religiosa significa que uma pessoa faz pública
«profissão» de que quer viver os conselhos evangélicos
numa comunidade religiosa, se compromete por uns anos
ou para toda a vida, e é aceite pelos superiores da
mesma, em nome da Igreja.
O Concílio Vaticano II determinou que se revisse o rito
de Consagração das Virgens e, além disso, que se redigisse «um rito de profissão
religiosa e de renovação de votos, que contribua para uma maior unidade,
sobriedade e dignidade» (SC 80). Na introdução do Ritual da profissão religiosa
descreve-se o caminho de preparação e a celebração desta profissão religiosa
nas suas diversas etapas: a primeira profissão (temporal), a sua renovação e,
sobretudo, a profissão perpétua, que é a mais solene e a que se dá maior
significado.
O rito da profissão perpétua tem o seu lugar dentro da Missa, depois da Liturgia
da Palavra. Se a categoria do dia o permite, usam-se os textos da missa própria
da profissão perpétua. A estrutura da celebração é a seguinte: chamamento dos
candidatos; homilia, que explica e aplica as leituras escutadas à situação das
pessoas que abraçam a vida religiosa; interrogatório sobre as intenções das
pessoas; oração litânica da comunidade sobre elas; profissão, segundo a fórmula
de cada família religiosa; bênção e consagração dos recém professos; entrega
de símbolos (vestes e insígnias); abraço do superior ou superiora e dos professos
perpétuos.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Intenção do Papa para o mês de Fevereiro
Pelo acolhimento generoso das vítimas do tráfico de
pessoas, da prostituição forçada e da violência.

Nesta semana, somos convidados a
partilhar da afeição e admiração do
Papa Francisco pelos consagrados e
consagradas, manifestada numa
entrevista recentemente publicada:
«Refiro-me àqueles padres, religiosos e
irmãos que estão ali, a trabalhar,
metidos em determinada periferia,
mesmo que seja no meio da cidade.
Aquelas pessoas consagradas que não
têm pretensões, que não fazem
barulho, mas que trabalham sem dar
importância a si próprias. Os que fazem
a teologia da vida consagrada, vivendoa, rezando-a. São aquelas pessoas que
têm como que uma humildade
essencial: são trabalhadoras e tomam
muito a sério a sua vida de consagração,
quer no ensino, quer nas paróquias, nos
hospitais, nas missões ou em qualquer
lugar onde estiverem a trabalhar ao
serviço dos demais. São realmente
pessoas que se esfolam, sem olhar para
si próprias. Dão tudo às mãos cheias»
[da mensagem do D. António Augusto
para esta semana]

O Papa nas JMJ 2019 - Panamá

O Papa Francisco visitou o Centro de
Reabilitação de Menores "As Garças"
na manhã de sexta-feira (25/01) em
Pacora, região metropolitana da Cidade
do Panamá. O Pontífice motivou a não
ter medo da transformação e da
conversão, e de superar os olhares da
"murmuração e fofocas": os rótulos
produzem divisão, "aqui os bons, ali os
maus; aqui os justos, ali os pecadores".
Já o amor de Deus cura, perdoa e gera
caminhos de salvação.

