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Palavras sem Tempo !

Se atendermos à linguagem, parece que Jesus se levantou
hoje de mau humor. A sua proposta é clara e radical. Não há
meios termos ou respostas parciais em matéria obrigatória:
"ouvistes o que foi dito... Eu, porém, digo-vos..."

E não vale queixar-se ao Mestre que o sumário é grande,
porque depressa nos responde que não dispensa nada da
matéria anterior, ao dizer-nos como então: "se a vossa justiça
não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no Reino
dos Céus".

É o próprio Mestre que diz que veio para aperfeiçoar quanto
estava escrito, ao libertar a Lei dos abusos e interpretações
farisaicas e insistir no primado da Caridade para com Deus
e para com o próximo. A esta luz é santo não o que se
contenta meramente em cumprir a lei, mas quem faz o que
deve com amor.

No Evangelho de hoje parecem-nos duras e carregadas as
palavras de Jesus, mas, por tão humanas, estão ao alcance
de todos para sermos felizes, porque "quem quer o que
Deus quer tem tudo quanto quer". É essa felicidade que
Jesus propõe em palavras que, parecendo-nos exageradas
e radicais, não deixam de ser palavras de Vida Eterna.

P. Fausto

Dia 16 VI DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A
Sir 15, 16-21 (15-20); Sal 118; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37  ou  Mt 5, 20-
22a. 27-28. 33-34a. 37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
PEDITÓRIO, À PORTA DA IGREJA, PARA AS VICENTINAS

09h30 “Amar a Três” -  Encontro Diocesano de Namorados, no Centro
Universitário Fé e Cultura.

11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - SS. Sete Fundadores da Ordem dos Servitas de
Nossa Senhora – Tg 1, 1-11; Sal 118; Mc 8, 11-13

21h30 Reunião dos catequistas do 5º ao 12ºano de catequese, no centro
paroquial.

Dia 18 TERÇA-FEIRA - S. Teotónio, presbítero
Tg 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21

21h30 Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no
centro paroquial.

21h30 Ensaio de todos os coros paroquiais para preparar a Missa de quarta-
feira de cinzas, na Igreja.

Dia 19 QUARTA-FEIRA -  Tg 1, 19-27; Sal 14; Mc 8, 22-2
15h00 Reunião Geral do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
16h00 Reunião do secretariado diocesano da CIRP, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 20 QUINTA-FEIRA - Ss. Francisco e Jacinta Marto
Tg 2, 1-9; Sal 33; Mc 8, 27-33

Dia 21 SEXTA-FEIRA - S. Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja
Tg 2, 14-24. 26; Sal 111; Mc 8, 34 – 9, 1

17h00 Missa em Vilar.
17h30 Formação de Acólitos.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 22 SÁBADO - Festa da Cadeira de S. Pedro, Apóstolo
1 Pedro 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19

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 23 VII DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A
Lev 19, 1-2. 17-18; Sal 102; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
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Nota Pastoral sobre a eutanásia (excertos)

Reserve, desde já, a tarde de 14 de Março para o 3° encontro de Casais, que
a Pastoral Familiar da Paróquia tem previsto para o corrente ano, no salão de
Nossa Senhora da Glória, do nosso Centro Paroquial. A entrada é livre.

“CANTINHO DA FAMÍLIA”
(...) Cumprindo o meu dever de pastor
desta porção do povo de Deus, considero
indispensável apresentar alguns princípios
que julgo serem indispensáveis para um
avanço civilizacional da sociedade da qual
fazemos parte:

1º O direito à vida é um direito
inviolável (cf. artigo 3 da Declaração Universal Direitos Humanos), sendo a
base de todos os outros direitos do ser humano.

2º Para os cristãos, o direito à vida, desde a sua conceção até à morte natural,
é sagrado porque tem o seu fundamento no Deus criador. O quinto
mandamento dado por Deus a Moisés é taxativo: «não matarás» (Ex 20,13).

3º A defesa do direito à vida exige que tenhamos claro que defendemos o
“direito a morrer com serenidade, com dignidade humana e cristã”,
empenhando todos os meios ordinários ao alcance da medicina.

4º A nossa sociedade, mais do que preocupar-se com legislação deste teor,
devia antes preocupar-se com o alargamento da rede de cuidados
continuados e paliativos a nível nacional, como meios que têm a «finalidade
de tornar mais suportável o sofrimento na fase final da doença e assegurar
ao paciente um acompanhamento adequado» (Evangelium Vitae).

5º Afirmamos, ainda, que as instituições cristãs ou de inspiração cristã (lares,
residências, cuidados continuados e paliativos…) continuarão a ser um porto
de abrigo para todos aqueles que confiam nas pessoas que nelas trabalham.

A presença dos cristãos na sociedade exige que formemos a nossa consciência e
saibamos contribuir, com o nosso trabalho e empenhamento, para uma sociedade
mais justa e fraterna.

+ António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro.

O que escreve  o Papa Francisco,
de 83 anos, sobre os idosos, na sua
II Exortação Apostólica "Amoris
Laetitia"?

Os idosos ajudam a perceber a
continuidade das gerações, com o
carisma de lançar uma ponte entre
elas. Muitas vezes são os avós que
asseguram a transmissão dos
grandes valores aos seus netos, e
muitas pessoas podem constatar que
devem a sua iniciação na vida cristã
precisamente aos avós.

As suas palavras,  as suas carícias ou
a simples presença ajudam a criança
a reconhecer que a história não
começa com elas, que são herdeiras
de um longo caminho e que é
necessário respeitar o fundamento
que as precede.

Quem quebra os laços com a história
terá dificuldade em tecer relações
estáveis e reconhecer que não é
dono da realidade. Com efeito, a
atenção aos idosos distingue uma
civilização.

Numa civilização, presta-se atenção
ao idoso? Há lugar para o idoso? Esta
civilização irá em frente se souber
respeitar a sabedoria dos idosos.

(n°192 da "Amoris Laetitia").

O tempo não pára
e o Tríduo do
Senhor Jesus dos
Passos está aí... e
há que o preparar

atempadamente. Os Mordomos de
serviço da Confraria já estão a fazer 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

DEVEMOS DEFENDER A VIDA HUMANA ATÉ
AO FIM E  NUNCA PROVOCAR A MORTE.

"TODOS TEMOS QUE DEFENDER A VIDA

HUMANA”
Já assinou a petição para que se
faça o referendo sobre a eutanásia?
Se não fez, saiba que pode fazê-lo
na sacristia da nossa Igreja, no final
das Missas, ou na secretaria
paroquial, no horário de serviço.
Não esqueça o seu B.I. ou C.C.
Pode assinar a petição  também por
internet.

Oração de Benção para a mesa durante a semana:

Pai do Céu, abençoa  estes alimentos que colocas na nossa mesa.

Que o cuidado que tens em arranjá-los para nós

nos ensine a cuidar dos outros,

a amar o nosso próximo,

especialmente os mais idosos.

   Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,

    Como era no princípio, agora e sempre. Amém


