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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
Livro do Carta Pastoral à venda na
sacristia: Ao preço de 5 euros, estão à
venda, na sacristia de Areosa, livros da
Carta Pastoral do nosso Bispo, D. Anacleto, intitulada “Somos Igreja que
Evangeliza”, escrita para a vivência do
novo ano pastoral, dedicado à Evangeli-

zação, sob a intercessão de S. Teotónio,
padroeiro secundário da nossa Diocese.
Hora oficial de inverno: Na noite do
próximo sábado, dia 27, todos os relógios devem ser atrasados 1 hora, pois às
2 da manhã, entra em vigor a hora oficial
de inverno, passando a ser, oficialmente,
1 hora.

MISSAS
Dia
22 Seg

23

24
25

26
27

28

Hora
Intenções
18 Rosa dos Anjos Dantas Fernandes Dinis; Rosa Pereira Mourão, marido, pais e tias; José Pernil Dias Pinheiro, filho e
esposa; José Soares Martins caravela e esposa; Alzira Baganha Rodrigues; Fernando Albino Correia (aniv.); António
Reis Afonso; Rosa da Costa; António Silva e esposa;
Domingos Passos; Américo Afonso Sargento, esposa e filhos
Ter
18 Filipe Pereira Barbosa Dantas (30.º dia); Laurinda Gomes
Dinis; António Gonçalves do Rego; Maria de Lurdes Costa
Viana, marido e filho; João Carvalhosa e esposa; Adolfo
Baganha Fernandes Carvalho e esposa; Manuel Rodrigues
Montes e pais
Qua
18 José Sá Coutinho, esposa e irmão; Serafim da Silva Baganha, pais, sogro e cunhados; Serafim Afonso (aniv.); Rosa
Alves Maciel e marido; Fernando Pires Gomes do Rego
Qui
18 Benvindo Gonçalves Durães; Esmeraldina Afonso Pires; Artur
Pereira da Silva, pais e sogros; Carminda Meira da Costa Faria,
cunhados, pai e irmã; José Mendes da Silva e esposa; Manuel
da Costa Carreiras, esposa, filhos e genro
Sex
18 Carlos Manuel Moreira Esteves e pai; Maria Martins Ribeiro,
filho e marido; Maria Enes Dias Pinheiro e família; Fernanda
Alves de Carvalho; Domingos Moreira Gomes Rego
Sáb
18 David Gonçalves Carvalho, esposa e filho; Ernesto Gonçalves
Morais; Paulo Alexandre Correia; Maria Clementina Gonçalves
Borlido e marido; Lucinda Gomes Dinis, marido e filhos;
Eduardo Pereira Machado; Arminda das Neves, marido e
filhos; Avelino Franco Gonçalves da Balinha, pais, cunhados e
sogros; Domingos Gouveia Machado; Manuel Lima Rodrigues,
esposa, filho e genro
Pais e irmão de Irene Gaião; Olívia Fernandes da Silva Couto
Dom
9
(aniv.) e sobrinho; Domingos Pires Martins Branco; Em ação
de graças a S. Judas Tadeu
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29.º Domingo Comum – Ano B
«… os que são considerados como chefes
das nações exercem
domínio sobre elas e
os grandes fazem sentir sobre elas o seu
poder. Não deve ser
assim entre vós: quem
entre vós quiser tornar-se grande, será
vosso servo, e quem
quiser entre vós ser o
primeiro, será escravo de todos» (Evangelho)

Mensagem aos Diocesanos de
Viana do Castelo, por ocasião
da canonização do Beato Paulo
VI e da Semana da Diocese
(28.10-04.11)
(Continuação do número anterior)

Completaremos esta comunhão eclesial
no encerramento da Semana da Diocese, a
4 de Novembro, com a Eucaristia a que
presidirei, na catedral diocesana, pelas
15,30 horas. Será uma celebração de ação
de graças, simultaneamente pela Diocese e
pela canonização do Papa que a criou. Neste último sentido, iremos abençoar uma imagem de Paulo VI, que ficará à nossa veneração na catedral, para assinalar o acontecimento e, sobretudo, para nos ajudar a viver
segundo o Evangelho que tanto o marcou.
Na mesma celebração juntar-se-ão aos
dons propriamente eucarísticos as habi-

tuais ofertas para a Diocese, entregues por
representantes das várias comunidades,
como expressão da comunhão que nos une
também pela partilha de bens. A concluir a
celebração, faremos o encerramento da
Porta Santa da Gratidão, pela qual, no início,
entraremos para dar graças e, no final, sairemos para a missão de evangelizadores.
4. Do resto da Semana da Diocese, com
início a 28 de outubro, destaco ainda:
• a Assembleia Diocesana do Clero, no
dia 30, em Ganfei (Valença), junto da igreja de S. Teotónio, nosso modelo enquanto
“Testemunhas do Evangelho”;
• a Solenidade de Todos os Santos, a 1
de Novembro, em que recordaremos especialmente os santos que mais têm a ver
com a nossa Diocese;
• a Eucaristia da Dedicação da Catedral, pelas 18 horas do dia 3, na Sé diocesana, como comemoração do 41.º aniversário da criação da Diocese;
• no mesmo dia, pelas 21 horas, a abertura solene das aulas do Instituto Católico
de Viana do Castelo, no auditório do mesmo e com um jantar-conferência sobre o
tema “Ao Sabor da Bíblia”.
Para todos estes eventos peço a participação, se possível, presencial de todos os
que puderem. Se não, ao menos a comunhão que nos une em Igreja – em festa.
Viana do Castelo, 07 de Outubro de
2018 (Domingo e Memória de Nossa
Senhora do Rosário)
† Anacleto Oliveira
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29.º Domingo do Tempo Comum – Ano B
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Is. 53, 10-11
2.ª Leitura: Hebr. 4, 14-16
Evangelho: Mc. 10, 35-45

- Aprouve ao Senhor O autor do Livro de Isaías emprega,
no texto que neste domingo serve de
primeira leitura, uma palavra, na qual é
quase inevitável que não tropecemos:
“aprouve”. Em toda a Bíblia, ela só é
usada mais seis vezes e em nenhuma
passagem se aponta para gosto ou
gozo, como parece sugerir a sua origem
etimológica (a-prazer).
Bem ao contrário, expressando uma
decisão, tomada após longa reflexão e
por ser a mais conveniente, o autor faznos mergulhar num dos mistérios mais
profundos da nossa fé – o sofrimento:
“aprouve ao Senhor esmagar o seu
servo no sofrimento”. De facto, custanos muito a perceber e a admitir o
papel do nosso Deus, que é bom, no
sofrimento de cada um de nós, seus
filhos.
Nos textos deste domingo, são confrontadas duas lógicas: a do poder e a
do serviço. Daquela resulta sofrimento
imposto aos outros (prepotências,
exploração, destruição, aniquilamento…). Na lógica evangélica do serviço,
o sofrimento, encarado com amor, torna-se fonte de realização para o próprio
e de vida para os outros. É esta a lógica
que Cristo faz sua e para ela nos aponta
quando afirma que “se o grão de trigo
não cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas, se morre, produz muito fruto”.

Só fazendo nossa a lógica do Evangelho
é que nós, como Cristo e com Ele, poderemos ser missionários, pois “aqui reside o
segredo da fecundidade apostólica da ação
missionária” (Bento XVI). E esta forma de
ser missionário está ao alcance de todos
nós, já que sofrimentos não nos faltam.
Precisamos apenas de saber transformá-los,
pelo amor, em fonte de vida e de redenção.
Por sua vez, o Papa Francisco, na sua
mensagem para este Dia Mundial das Missões, afirma: “Digo-vos por experiência:
graças à fé, encontrei o fundamento dos
meus sonhos e a força para os realizar. Vi
muitos sofrimentos, muita pobreza desfigurar o rosto de tantos irmãos e irmãs. E,
todavia, para quem está com Jesus, o mal é
um desafio a amar cada vez mais. Muitos
homens e mulheres, muitos jovens entregaram-se generosamente, às vezes até ao
martírio, por amor do Evangelho ao serviço dos irmãos. A partir da cruz de Jesus,
aprendemos a lógica divina da oferta de
nós mesmos como anúncio do Evangelho
para a vida do mundo. Ser inflamados pelo
amor de Cristo consome quem arde e faz
crescer, ilumina e aquece a quem se ama.
Na escola dos santos, que nos abrem para
os vastos horizontes de Deus, convido-vos
a perguntar a vós mesmos em cada circunstância: «Que faria Cristo no meu
lugar?»”
Por isso, “a missão até aos últimos confins da terra requer o dom de nós próprios
na vocação que nos foi dada por Aquele
que nos colocou na terra. Atrevo-me a
dizer que, para um jovem que quer seguir
Cristo, o essencial é a busca e a adesão à
sua vocação”.
P. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Peregrinação Jubilar à Porta Santa
da Gratidão, nos 40 anos da Diocese:
Lembramos que neste domingo, dia 21, à
tarde, realiza-se uma Peregrinação à Porta Santa da Gratidão, na Catedral de Viana do Castelo, em ano jubilar concedido
pelo Papa Francisco, comemorativo dos
40 anos da criação da nossa Diocese de
Viana. É organizada em conjunto por 3
paróquias: Areosa, Senhor do Socorro e
Monserrate.
A peregrinação a pé começará às
14,30 h., na igreja paroquial de Areosa,
integrando depois as paróquias do Senhor
do Socorro e Monserrate na passagem
pelas respetivas igrejas paroquiais. Na
igreja de Monserrate haverá um momento de paragem e oração junto ao túmulo
do Beato Frei Bartolomeu dos Mártires.
Na Sé de Viana haverá uma Celebração alusiva à Porta Santa da Gratidão,
como termo da Peregrinação.
Quem participar na Peregrinação, que
inclui a passagem na Porta Santa da Gratidão, se estiver nas devidas disposições
pode obter a indulgência plenária de
todos os seus pecados.
Um das condições para obter a indulgência plenária é a Confissão Sacramental. Por isso, haverá oportunidade para se
confessarem neste sábado, dia 20, das 21
às 22 h., na igreja paroquial de Areosa.
Ultreia Regional do MCC: No início
de cada Ano Pastoral, o Secretariado
Diocesano que promove Cursilhos de
Cristandade, organiza, com o apoio dos
Cursilhistas da zona, 3 Ultreias Regionais,
sendo este ano uma em Ponte de Lima e
outra em Valença, já realizadas, e outra em
Viana do Castelo, sendo esta, este ano, no
Centro Paroquial da Meadela, já na próxima terça-feira, dia 23, às 21 h. Como é a
mais próxima, é para esta que estão convi-

dados todos os Cursilhistas de Areosa.

Lembrem-se todos os que fizeram o
Cursilho de 3 dias que não ficaram, por
isso, a pertencer a nenhuma associação,
com obrigações específicas a cumprir,
mas devem, simplesmente como cristãos,
aproveitar as oportunidades de formação
cristã, como são as Ultreias (momentos
de convívio, oração e formação), para
progredirem na sua caminhada espiritual
e se motivarem para convidar outras pessoas a viver a experiência de Deus e dos
irmãos, que se vive num Cursilho de
Cristandade.
O pároco lembra ainda que o próximo
Cursilho de Cristandade é para homens, e
realizar-se-á de 23 a 26 de janeiro,
devendo quem fez um Cursilho não ficar
com a alegria que sentiu pela experiência
vivida no Cursilho só para si, mas convidar também os seus amigos que tenham
disponibilidade, para que estes possam
ter a mesma oportunidade.
Reunião do Núcleo Paroquial da
Pastoral da Saúde: Na próxima quintafeira, dia 25, às 15,30 h., na sala da
Biblioteca Paroquial, vai reunir o Núcleo
da Pastoral da Saúde da nossa paróquia.
Formação de Leitores, na paróquia
de Monserrate: Lembramos que na próxima sexta-feira, dia 26, na igreja de
Monserrate (salão paroquial), às 21 h.,
vai realizar-se um Encontro de Formação
para Leitores, subordinado ao tema “A
Palavra de Deus na Voz do leitor”. Programa: 1.ª parte – Formação; 2.ª parte –
Terapeuta da Fala (Dr.ª Ana Sofia). A
paróquia de Monserrate abre a participação a todas as paróquias da cidade. Uma
oportunidade para quem exerce o ministério de Leitor aprender a colocar bem a
voz, ao serviço da Palavra de Deus.
(Continua na pág. 4)

