Dia 15 DOMINGO III DA QUARESMA - Ano A
Ex 17, 3-7; Sal 94; Rom 5, 1-2.5-8; Jo 4, 5-42 ou Jo 4, 5-15.19b-26.39a.40-42
«Fonte da água que jorra para a vida eterna»
Missas: Suspensas
O OFERTÓRIO DAS MISSAS DESTE DOMINGO DESTINA-SE À CÁRITAS DIOCESANA.
10h00 Eucaristia, de transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro
online, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.
Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - 2 Reis 5, 1-15a; Sal 41; Lc 4, 24-30
«Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus»
Missas: Suspensas
Dia 17 TERÇA-FEIRA - Dan 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35
«Se cada um de vós não perdoar a seu irmão, meu Pai não vos perdoará»
Missas: Suspensas
Dia 18 QUARTA-FEIRA - Deut 4, 1.5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
«Será grande quem praticar e ensinar os mandamentos»
Missas: Suspensas
21h30 Catequese sobre a Oração pelo P. Agostinho Leal, no Salão da Igreja do
Carmo (a confirmar).
Dia 19 QUINTA-FEIRA – SOLENIDADE DE S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA
2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rom 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21 24a ou Lc 2, 41-51
«José fez como lhe ordenara o Anjo do Senhor»
Missas: Suspensas
7.º aniversário da solene inauguração do Pontificado do Papa Francisco
(2013).
Dia 20 SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34
«O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor: amarás o Senhor, teu Deus»
Missas: Suspensas
Dia 21 SÁBADO - Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14
«O publicano desceu justificado para sua casa e o fariseu não»
Missas: Suspensas
Dia 22 DOMINGO IV DA QUARESMA - Ano A
1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Jo 9, 1-41 ou Jo 9, 1.6-9.13-17.34-38
«Eu fui, lavei-me e comecei a ver»
Missas: Suspensas
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Nº 1692

Na borda do poço...
O encontro de Jesus neste domingo não é com fariseus,
saduceus ou doutores da lei, homens instruídos e
influentes, mas com uma mulher, samaritana, sem
grandes letras, e de vida sombria e castigada. Não era
de doutrina o assunto de conversa, mas simplesmente
de água, de que ambos tanto necessitavam.
No caminho longo e penoso para Jerusalém ficava o
Poço de Jacob, perto de Sicar, em pleno coração da
Samaria, verdadeira graça, aproveitada pelos passantes
para matar a sede. Assim aconteceu hoje com Jesus
que, sentado na borda do poço, aguardava
pacientemente a chegada de alguém com um balde,
para se poder saciar. Era meio dia, o sol queimava e
nada previa o encontro de Jesus com uma samaritana.
O encontro foi admirável porque, a partir dum simples
pedido de água para beber, Jesus fez jorrar no coração
daquela mulher, ressequido pela vida, uma tal sede de
"Água Viva", que a tornou apóstola junto dos seus e
animadora da primeira comunidade de "adoradores do
Pai", em terra estrangeira.
Verdadeiro mestre em humanidade, Jesus oferece-nos
neste encontro o mais completo e actual manual de
procedimentos, capaz de tornar fraterna e feliz, apesar
das diferenças, a nossa relação com os outros.
P. Fausto

Os meios tecnológicos são um
bem que é preciso saber usar.
Também na família.
Vejamos o que o Papa
Francisco escreve na sua
Exortação Apostólica sobre o
assunto:
"O encontro educativo entre pais
e filhos pode ser facilitado ou
prejudicado prejudicado pelas
tecnologias de comunicação e
distracção
cada
vez
mais
sofisticadas. Bem utilizadas
podem ser úteis para pôr em
contacto os membros da família
que vivem longe.
Mas deve ficar claro que não
substituem nem preenchem a
necessidade do diálogo mais
pessoal e profundo que requer o
contacto físico ou, pelo menos,
a voz de outra pessoa. Sabemos
que, às vezes, estes meios
afastam em vez de aproximar,
como quando, à hora da
refeição,
cada
um
está
concentrado no seu telemóvel
ou quando um dos cônjuges
adormece à espera do outro que
passa horas entretido com
algum dispositivo electrónico.
Na família, também isto deve
ser motivo de diálogo e de
acordos que permitam dar
prioridade ao encontro dos seus
membros sem cair em proibições
insensatas. Em todo o caso, não
se podem ignorar os riscos das
novas formas de comunicação

para as crianças e adolescentes,
chegando às vezes a torná-los
apáticos, desligados do mundo
real. Este "autismo tecnológico"
expõe-nos mais facilmente às
manipulações
daqueles
que
procuram
entrar
na
sua
intimidade
com
interesses
egoístas.
Mas também não é bom que os
pais
se
tornem
seres
omnipotentes para os seus
filhos, de modo que estes só
poderiam confiar neles, porque
assim impedem um processo
adequado de socialização e
amadurecimento afectivo."
(n°s 278/279 da Exortação Apostólica
do Papa Francisco “Amoris Laetitia”)

“foi determinado pela Conferência Episcopal Portuguesa a suspensão, em
todo o país, da celebração comunitária da Santa Missa até ser superada
a atual situação de emergência provocada pelo Covid-19. Esta suspensão
deve ocorrer [de imediato] e é de cumprimento obrigatório.
(..) peço a vossa colaboração para os fiéis continuarem a fazer a oração
pessoal e familiar, recomendar a leitura e a meditação da Palavra de Deus
e que participem, na medida do possível, via TV, rádio ou internet na
celebração da Eucaristia dominical.
Peço também a vossa atenção no sentido destas medidas cautelares serem
aplicadas, segundo as circunstâncias, a outras celebrações, tais como
batismos, casamentos e, sobretudo, funerais. É de evitar os cortejos
fúnebres e o aglomerado de muitas pessoas.
Subscrevo-me com estima e em oração por este momento difícil que todos
vivemos e no qual temos o dever de colaborar com as autoridades
sanitárias naquilo que estiver ao nosso alcance.
Aveiro, 13 de março de 2020.
+ António Manuel Moiteiro Ramos, bispo de Aveiro

