
OUTUBRO / NOVEMBRO     2013

Dia 27 DOMINGO TRIGÉSIMO DO TEMPO COMUM - Ano C
Sir 35, 15b-17. 20-22a; Salmo 33; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14
MUDANÇA DA HORA - atrase o seu relógio uma hora.

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
14h30 Formação para Ministros Extraordinários da Comunhão, no Seminário.
15h00 Reabertura ao culto das igrejas de S. Francisco e Sto. António, com

Missa presididda pelo Bispo diocesano.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - S. Simão e S. Judas, Apóstolos
Ef 2, 19-22; Salmo 18 A; Lc 6, 12-19

21h15 Reunião dos coordenadores paroquiais da Missão Jubilar, em
S. Bernardo.

Dia 29 TERÇA-FEIRA - Rom 8, 18-25; Salmo 125; Lc 13, 18-21
21h30 Assembleia de agentes de pastoral de Vilar, na cave da igreja.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 30 QUARTA-FEIRA - Rom 8, 26-30; Salmo 12; Lc 13, 22-30
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na igreja.

Dia 31 QUINTA-FEIRA - Rom 8, 31b-39; Salmo 108; Lc 13, 31-35

Dia 01 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Ap 7, 2-4. 9-14; Salmo 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a (missas normais da semana)

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 02 SÁBADO - Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
08h30 Missa na Igreja.
10h30 Missa no cemitério central, presidida pelo Sr. Bispo.
16h00 Missa no cemitério sul.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Igreja de Santiago.

Dia 03 DOMINGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DO TEMPO COMUM - Ano C
Sab 11, 22 – 12, 2; Salmo 144; 2 Tes 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Festa de Acolhimento das crianças do 1º. ano de catequese.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Jesus continua a recorrer a histórias para nos deixar
lições eternas; desta feita, a oração, assunto recorrente
e nunca esgotado, vem associada à humildade, que se
revela como selo de autenticidade e verdadeiro segredo
para chegar ao coração de Deus.

Exclusiva de S. Lucas, a parábola de hoje põe dois
homens a rezar no templo, ao mesmo tempo. Duas
pessoas diametralmente opostas: o fariseu, justo,
cumpridor escrupuloso dos seus deveres para com Deus
e para com o templo e socialmente bem posicionado e o
outro, pecador, cobrador de impostos, mal visto por
todos, pertencente à franja da periferia social. Ambos
no templo se mostram diferentes na postura, no espaço
e na atitude.

O fariseu, considerando-se referência de virtude, de pé
e com ares de quem vem pedir contas, passa a expor o
bem que faz. Não precisa de pedir perdão, nem busca a
justificação de Deus. O outro, o publicano, pelo contrário,
assumindo o seu passado com coragem e verdade,
curvado sobre si mesmo com o fardo dos seus fracassos
e infidelidades, nada mais faz que pedir perdão.

O publicano saiu em graça, plenamente justificado. O
fariseu, consciente da sua justiça, escudado no seu bem
e convicto dos seus méritos, saiu pior do que entrou.
Não se sentindo pecador, a ninguém devia e nada pedia,
nem a justificação, graça exclusiva de Deus.

P. Fausto
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No sábado passado houve um encontro
para todas as crianças da catequese
infantil para afinar vozes e
"pescar"alguns elementos para o grupo
animador da Missa das 12h. Foi reduzida
a resposta e acabou por ser um
encontro de "velhos amigos". Apenas
mais uma cara nova. A construção e
consolidação deste grupo faz parte do
projecto catequético deste ano, mas
sempre com o apoio da família; ora é
aqui que começa o problema.

A hora do ensaio continua a ser ao
domingo às 10h45, no Centro
Paroquial, e a porta está sempre
aberta para + 1. Vem daí.

Oração humilde
Coro das crianças

Missão Jubilar: "Na barca da Igreja, eu sou..."

De 10 de Novembro a 25 de Dezembro toda a
diocese de Aveiro irá realizar uma caminhada
diocesana, assente nas bem-aventuranças, que
tem como lema "Na barca da Igreja, eu sou...".

Trata-se de uma caminhada, nesta fase final da
Missão Jubilar, que nos propõe assumir as bem-
-aventuranças, com gestos simples e concretos,
como caminho dos discípulos de Jesus. Além
disso, permitirá viver bem o tempo do advento
preparando a celebração do Natal.

Esta caminhada será feita na comunidade paroquial, ao nível das celebrações
dominicais, e, ao mesmo tempo, será vivida na casa de cada família.

A expressão simbólica (rede e peixes) será disponibilizada a partir das missas
vespertinas e dominicais e também a partir da catequese e, na próxima semana,
daremos mais informações acerca disto.

Pedimos, desde já, o envolvimento de todos: crianças, adolescentes, jovens,
adultos, agentes de pastoral paroquial, mensageiros da missão jubilar. Juntos
poderemos viver e assumir as bem-aventuranças na nossa vida e assim construirmos
melhor comunidade e melhor sociedade.

Ecos do Conselho Paroquial

No Conselho Paroquial convocado para
o dia 21 do corrente
- tomámos conhecimento das
actividades da Missão Jubilar nesta fase
final e distribuíram-se tarefas de
coordenação e distribuição do material
para a sua realização…
- reconhecemos a necessidade de
revitalizar os tempos de oração
comunitária, especialmente Laudes, e
Vésperas ao sábado e Domingo, bem
como a exposição solene do Santíssimo
ao sábado;
- sentimos como é longo e difícil o
caminho que faça das Paróquias da
cidade uma unidade pastoral, mas o
tempo não é de adiar, mas de ousar e
arriscar. Há passos que se devem dar.
Sempre na fidelidade a Deus, ao
Magistério e à realidade…

Na hora marcada soa a chamada

e dois homens vão ao templo rezar:

Um leva a miséria do coração pesada;

Outro um rol de proezas para contabilizar.

Um fariseu, de pé, mostra o que tem feito,

a Deus quer cobrar o bom comportamento.

O publicano, de longe, só bate no peito,

sente a miséria como grande tormento.

Duas atitudes bem diferentes

que exigem a nossa atenção

se buscarmos coerência e verdade.

Diante de Deus nos fazemos presentes

seja sempre a nossa oração

lugar para expressar nossa humildade.

     P. JAC

Reuniões
de pais
da catequese

Com o ano iniciado chega a hora de
nos encontrarmos, catequistas,
animadores e pais, para tomarmos
conhecimento das linhas de acção que
nos norteiam este ano.
Assim sendo, apresentamos, desde já,
as datas dessas reuniões:

Dia 4: pais do 7.º, 8.º, 9.º, 10.º ano e
Grupo de Jovens. 21h30, centro
paroquial;

Dia 5: pais do 5.º e 6.º ano. 21h30,
centro paroquial ;

Dia 9: pais do 1.º e 2.º ano. 15h,
centro paroquial;

Dia 9: pais do 3.º e 4.º ano. 16h30,
centro paroquial.

08h30 Missa na Sé.

10h30 Missa no cemitério central,

presidida pelo Sr. Bispo.

16h00 Missa no cemitério sul.

19h00 Missa vespertina na Sé e em

Santiago.

NÃO HÁ PROCISSÃO AOS CEMITÉRIOS


