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26 de JANEIRO de 2020 Nº 1685

Ser de Cristo

Apresentado por João Baptista, no deserto, Jesus não perde
tempo, e depressa O vemos, sem receios, a dar voz ao que
vinha: "Arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus".

Não é no templo de Jerusalém que inicia a sua pregação,
nem mesmo na sinagoga da sua terra, mas fora e em terras
adversas, sem a segurança de assembleias dispostas à escuta,
nem o conforto de espaços familiares.

Era na rua ou à beira-mar, e a pessoas anónimas, que dirigia
a Palavra. Assim aconteceu hoje, para os lados de Cafarnaúm,
onde encontrou pescadores, uns em plena faina de pesca
e outros, em terra, a consertar as redes. E chamou-os. E
todos deixaram tudo e seguiram-nO.

Foi intensa e provocante a proposta, decidida e corajosa a
resposta !

A partir de agora, veremos Pedro e André, João e Tiago e os
outros que, entretanto chamados, disseram também sim ao
chamamento de Jesus, para se inscreverem na Sua escola.

E todos foram assíduos. E todos, excepto um que desistiu,
aprenderam que pertencer a um grupo ou seguir tal
tendência é legítimo e compreensível; mas sê-lo de maneira
exclusiva, a ponto de não aceitar os outros ou de não os
reconhecer, é dar a pessoas ou a ideias um  valor absoluto,
que só a Cristo pertence.

P. Fausto

Dia 26 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sal 26; 1 Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23  ou  Mt 4, 12-17
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
INÍCIO DA SEMANA DO CONSAGRADO

11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h00 Formação para Visitadores dos Doentes e MEC’s, no Seminário.
15h30 Ordenação diaconal na igreja matriz de Paradela do Vouga.

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - S. Ângela Merici, virgem
2 Sam 5, 1-7.10; Sal 88; Mc 3, 22-30

Dia 28 TERÇA-FEIRA - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
2 Sam 6, 12b-15. 17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35

15h00 Reunião no Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
21h30 Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no

centro paroquial.
21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no Salão de Nossa Senhora da Glória do

centro paroquial.

Dia 29 QUARTA-FEIRA - 2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20
18h00 Missa em Santiago.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - 2 Sam 7, 18-19. 24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25
21h15 Assembleia arciprestal de casais comprometidos no Serviço de

preparação para o Matrimónio, em Esgueira.

Dia 31 SEXTA-FEIRA - S. João Bosco, presbítero
2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34

17h00 Missa em Vilar.
17h30 Formação de Acólitos, no centro paroquial.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 01 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41

09h00 Encontro diocesano sobre a Amoris Laetitia.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
18h00 Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 02 FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR - Ano A
Mal 3, 1-4; Sal 23; Hebr 2, 14-18; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
DIA DO CONSAGRADO
Ofertório para a Universidade Católica.

11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
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Jornadas de
Formação do Clero

51 - Baptismos de crianças até 1 ano;
14 - Baptismos de crianças de 1 aos 7
anos;
78 - Crianças que fizeram a Primeira
Comunhão;
33 - Pessoas cirsmadas;
18 - Casamentos entre Católicos;
79 - Óbitos.

Paróquia em números
2019

Oração de Benção para a mesa durante a semana:

Senhor,

Abençoa o pão com que nos alimentas

e que agora fortalece o  nosso  corpo.

Que ele  nos dê forças

para  buscarmos o  verdadeiro alimento espiritual

que é a Tua Palavra.

   Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,

    Como era no princípio, agora e sempre. Amém

“CANTINHO DA FAMÍLIA”

Decorrem de 4 a 6 de Fevereiro as
Jornadas de Formação do Clero, que
este ano terão como tema Famílias em
mudança: Problemáticas, desafios e
caminhos.
A dinamizar estes três dias de formação
do clero diocesano estarão os Padres
Miguel Almeida, SJ e José Augusto
Rodrigues, da Diocese de Leiria-Fátima.
Receberão também o testemunho de
algumas famílias.
O Seminário de Santa Joana Princesa,
em Aveiro, acolherá estes dias de
formação, início às 9h30.

A todos os Conselheiros se lembra que
terça-feira, dia 28, no salão de Nossa
Senhora da Glória, do Centro Paroquial,
com início às 21h30, terá lugar a reunião
do Conselho Pastoral.
Avaliar o caminho percorrido e
perspectivar as próximas acções merece
o esforço da presença de todos.

Castigar é verbo proibido
de conjugar.

O que pensa o Papa Francisco sobre o assunto ?

É indispensável sensibilizar a  criança e o adolescente para se aperceberem
de que as más acções  têm consequências. É preciso despertar a capacidade
de se colocar no lugar do outro e sentir pesar pelo sofrimento originado pelo
mal que lhe fez...

(n° 268 da II Exortação Apostólica do Papa Francisco "Amoris Laetitia ")

Condição indispensável é que a disciplina não se transforme  numa  mutilação
do desejo, mas  se torne um estímulo para ir sempre mais além. Como integrar
disciplina e dinamismo  interior?

É preciso saber encontrar um equilíbrio entre dois extremos igualmente
nocivos: um seria pretender construir um  mundo à medida dos desejos do
filho, que cresceria sentindo-se sujeito de direitos mas não de
responsabilidades; o outro extremo seria levá-lo a viver sem consciência da
sua dignidade, da sua identidade singular e dos seus direitos, torturado pelos
deveres e submetido à realização dos desejos alheios.

(n° 270 da II Exortação Apostólica do Papa Francisco "Amoris Laetitia ")

Os Mordomos de serviço da Confraria
iniciam o peditório porta a porta, para
angariarem os fundos necessários para
que as celebrações decorram com o
máximo de dignidade. Seja generoso.

Senhor dos Passos
Se integra as Equipas de preparação para o Matrimónio ou para o Baptismo,
na  nossa Paróquia, não esqueça que temos uma Assembleia de Casais, no
Centro Paroquial de Esgueira, no dia 30, quinta-feira, às 21h15.

Conselho Paroquial

Em setembro de 2019, o Papa
Francisco divulgou a carta apostólica
‘Aperuit illis’ (‘Abriu-lhes o
entendimento’) onde anunciava a
instituição de um “Domingo da Palavra
de Deus”, celebração anual nas
comunidades católicas que visa
promover a “familiaridade” com a
Bíblia, que será celebrado no III
Domingo do Tempo Comum.
O Secretariado Nacional da Educação
Cristã (SNEC) lançou o desafio às
paróquias de Portugal para
conhecerem a nova tradução da Bíblia
e adquirirem, a preço simbólico, o
volume com os textos dos Quatro
Evangelhos e os Salmos.

fonte: ecclesia

Domingo da Palavra


