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Encontros...

Terminado o Tempo de Natal com a solenidade da Epifania,
entramos no Tempo Comum, ao longo do qual celebramos o
mistério de Cristo no seu conjunto. Particularmente atentos
à Sua actividade apostólica, em cada Domingo, Dia do Senhor,
somos desafiados a acertar o passo com o do Mestre, que,
apesar de  andar depressa, tem sempre tempo e paciência
para nós. Como aprendizes que sempre seremos, dispomo-
-nos, logo à partida, a segui-lO com todo o interesse, como
aconteceu com André e João, apresentados por João
Baptista ao "Cordeiro de Deus", junto do rio Jordão.
Não sabemos bem o que se passou naquele dia, mas a verdade
é que foi feliz, muito feliz, o encontro com Jesus, a avaliar
pelo entusiasmo de André, partilhado, de imediato, com o
irmão Simão: "Encontrámos o Messias". E não descansou,
enquanto não o levou a Jesus.
Se é importante realçar a atitude de João Baptista em
apontar o "Cordeiro de Deus" aos seus discípulos,  não o é
menos a prontidão e obediência reveladas por estes, que,
seguindo Jesus por curiosidade, depressa se deixam fascinar
pelo convívio com a pessoa excepcional, que tinham acabado
de conhecer.
Há encontros e encontros. Há encontros e encontrões.
Quem se deixa encontrar por Jesus nunca se arrepende.
Que o digam esta semana João e André. Que o diga também
Pedro, a quem Jesus, olhos nos olhos, mudou o próprio
nome.

P. Fausto

Dia 17 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano B
1 Sam 3, 3b-10. 19; Sal 39; 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20; Jo 1, 35-42

«Foram ver onde morava e ficaram com Ele»
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - Hebr 5, 1-10; Sal 109; Mc 2, 18-22
«O Noivo está com eles»

* 1º dia do Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristãos.

Dia 19 TERÇA-FEIRA - Hebr 6, 10-20; Sal 110; Mc 2, 23-28
«O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado»

Dia 20 QUARTA-FEIRA - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir
Hebr 7, 1-3. 15-17; Sal 109; Mc 3, 1-6

«Será permitido ao sábado salvar a vida ou tirá-la?»

Dia 21 QUINTA-FEIRA - S. Inês, virgem e mártir
Hebr 7, 25 – 8, 6; Sal 39; c 3, 7-12

«Os espíritos impuros gritavam: ‘Tu és o Filho de Deus’.
Jesus proibia-os severamente que o dessem a conhecer»

Dia 22 SEXTA-FEIRA - S. Vicente, diácono e mártir
Hebr 8, 6-13; Sal 84; Mc 3, 13-19

«Chamou à sua presença aqueles que entendeu»

Dia 23 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Hebr 9, 2-3. 11-14; Sal 46; Mc 3, 20-21

«Os seus parentes diziam: ‘Está fora de Si’»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa Vespertina em Santiago)

Dia 24 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano B
 Jonas 3, 1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20

«Arrependei-vos e acreditai no Evangelho»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar)
* Domingo da Palavra de Deus.
* 7º dia do Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristãos.
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Horários das missas e da catequese presencial
A manterem-se as actuais regras de confinamento os horários das Eucaristias
Dominicais na Paróquia (na Sé) são os seguintes a partir de dia 24 de Janeiro:

sábado: 19h (Vespertina)
domingo: 8h30, 10h30, 12h e 19h.

A Catequese paroquial mantém os horários e o regime presencial.



De 18 a 25 de janeiro vivemos a Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos.
A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos em 2021
foi preparada pela Comunidade Monástica de
Grandchamp. O tema que foi escolhido - Permanecei
no meu amor e produzireis muitos frutos - está baseado
em João 15,1-17 e expressa a vocação para a oração,
reconciliação e unidade na Igreja e na família humana,

presente na Comunidade de Grandchamp.

Oração pela Unidade dos Cristãos

Desafios Pastorais da Pandemia à Igreja em
Portugal - III Para ajudar a viver o domingo da Palavra de Deus, propomos a seguinte oração

com o Evangelho do próximo domingo. A oração segue em 4 passos:

1. Preparar um canto de oração com a Bíblia, um crucifixo ou ícone, velas ou
lamparinas, flores frescas.

2. Para começar, pode-se cantar ou escutar um cântico.
3. Ler e meditar o texto do Evangelho Marcos 1, 14-20

Adultos: O que é que ainda tenho de deixar para melhor seguir Jesus? Como
posso ser hoje "pescador de homens"?
Crianças: Depois de ler, o que é que Jesus diz a Simão e André? O que achei mais
interessante? Como compreendi as palavras que Jesus disse?

4. Vamos agradecer ao Senhor as palavras que nos disse hoje. Elas ajudam-
nos a aproximarmo-nos de Deus, a saber que nos fala pela sua Palavra, e
nos chama também a nós para o seguirmos com a mesma alegria dos primeiros
discípulos. Voltemo-nos para Ele, dizendo de novo a oração que Jesus nos
ensinou."

Todos: "Pai nosso, que estais nos céus…"

DOMINGO III DO TEMPO COMUM
Domingo da Palavra de Deus - 24 de janeiro de 2021

10. A solidão mata, ouve-se dizer. Mas
morrer na solidão deve ser tremendo.
E quantos, nos hospitais, nos lares e
nas famílias viviam e morriam já na
solidão?
A questão dos idosos e a ideia de que
são descartáveis é um escândalo que
se revelou em toda a sua brutalidade.
Devemos isolar de nós o vírus e não o
idoso, tornando-o desumanamente
solitário. Sentir-se solitário é o
equivalente social a sentir dor física.
(…) Mostrámos não ter capacidade de
resposta para a solidão. Dói pensar nos
idosos que não pudemos visitar, nos
filhos que viram os seus pais e mães
partirem na solidão, bem como a
impossibilidade prática, tantas vezes
presente, de lhes fazer chegar o
conforto e a esperança espiritual.
11. O lugar ideal para vencer a solidão
é a família. O modelo e o
funcionamento dos lares devem ser
profundamente repensados, tanto no
que se refere ao equilíbrio do seu
financiamento e gestão pelo Estado e
por entidades da sociedade civil, como

no respeitante à diferenciação dos
serviços aí prestados e à articulação
com as famílias.
12. As comunidades cristãs devem ser
estimuladoras de uma cultura de
proximidade, organizada e proactiva,
que anime os sós. A partilha dos bens,
do saber, do tempo, da simpatia e da
amabilidade deve ver-se na elaboração
de projetos de serviço voluntário que
envolvam crentes e não crentes, para
que ninguém viva, sofra ou morra na
solidão. Quanto as gerações mais novas
beneficiariam! Quanto individualismo e
egoísmo seriam queimados para sempre
pelo fogo da caridade!

Intenção do Papa Francisco
A fraternidade humana (Pela Evangelização)
Rezemos para que o Senhor nos dê a graça de viver em plena fraternidade com os
irmãos e irmãs de outras religiões, rezando uns pelos outros, abertos a todos.


