INFORMAÇÕES

NOVEMBRO

2013

Dia 10 DOMINGO TRIGÉSIMO SEGUNDO DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38 ou Lc 20, 27. 34-38
== Início da SEMANA DOS SEMINÁRIOS ==
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h30 Missa de acção de graças presidida pelo Sr. Bispo, no Bairro de
Santiago.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - S. Martinho de Tours, bispo - Sab 1, 1-7; Sal 138; Lc 17, 1-6
21h00 Reunião da Direcção do Patronato "Nossa Senhora de Fátima", em Vilar.
Dia 12 TERÇA-FEIRA - S. Josafat, bispo e mártir – Sab 2, 23 – 3, 9; Sal 33; Lc 17, 7-10
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 14 QUINTA-FEIRA - Sab 7, 22 – 8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25

Dia 17 DOMINGO TRIGÉSIMO TERCEIRO DO TEMPO COMUM - Ano C
Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Os ofertórios das Missas destinam-se ao nosso Seminário Diocesano.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
16h00 Ordenações de Presbíteros, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 16 SÁBADO - Sab 18, 14-16 – 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1-8
15h00 Preparação para o Baptismo (Pais e Padrinhos), no Centro Paroquial.
15h00 Encontro Arciprestal "Eu sou chamado" no Seminário de Santa Joana
(para adolescentes e jovens, seus catequistas e animadores). Termina
às 17h30.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

"Creio na ressurreição dos mortos."
Em pleno "mês de Fieis", nem de propósito, assistimos
neste domingo a uma demanda de Jesus com os saduceus,
que negavam a ressurreição dos mortos.
Não sabemos se era uma questão assim tão importante,
mas nessa altura tudo servia de arremesso contra Jesus,
procurando pô-Lo em cheque diante do povo, que ainda
acorria para O ouvir.

Dia 13 QUARTA-FEIRA - Sab 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11-19
10h00 Reunião Arciprestal do clero, no Seminário Dehoniano.
15h00 Reunião geral do Movimento Vida Ascendente, no Seminário de Santa
Joana.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na igreja.
21h30 Reunião de direção do agrupamento 794 - Vilar.

Dia 15 SEXTA-FEIRA - S. Alberto Magno, bispo – Sab 13, 1-9; Sal 18 A; Lc 17, 26-37
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Vigília de oração pelas vocações, na Igreja de Nossa Senhora de
Fátima, no lugar de Mamodeiro. (É necessário levar uma vela)

Nº 1400

E o exemplo apontado pelos saduceus no Evangelho, longe
de perturbar Jesus, como desejavam, é a ocasião
propícia para proclamar que há vida para além da morte.
Sim, Vida em plenitude, definitiva e imortal. Vida
absolutamente diferente, nova, semelhante à dos Anjos,
em que não há lugar ao meu e ao teu, marido ou esposa,
nem às minhas contas bancárias, mas à plena comunhão
com Deus e de uns com os outros, como filhos
infinitamente amados e totalmente felizes.
Se assim não fora, pobres de nós, escreve S. Paulo,
seríamos de todos os seres criados os mais dignos de
dó. É que tudo terminaria debaixo de 2 ou 3 pás de terra,
no espaço reduzido da sepultura. Pobre destino, indigno
destino, para quem tem ânsias de vida plena e luta por
ideais nobres. Não é esse o projecto de Deus, diz-nos
Jesus neste domingo: Deus, o nosso Deus, não é de
mortos, mas de vivos. Esta é a nossa Fé. É também a
nossa Esperança.
Há que viver dignamente para ressuscitar gloriosamente.
Não por mérito próprio, mas por Graça e Misericórdia
de Deus.
P. Fausto
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A eternidade é o tempo!

Partilha com o Seminário

"Até a maior das caminhadas começa com
um pequeno passo. Dá o teu passo!"

Deus Vivo! Deus dos vivos
Assim cremos em Ti!
Porque a tua maior glória
É a vida do Homem!
Criados pelo Amor
Seguros em tua mão
Percorremos uma estrada de dor
Que nos leva a repousar no teu coração.

Há mais alegria em dar do que em
receber.
Nesta Semana dos Seminários, além da
nossa oração, somos ainda convidados
a uma partilha com o nosso Seminário
de Santa Joana Princesa.
Segue com este Diálogo o subscrito
onde pode colocar a sua partilha e
entregá-la nos ofertórios das missas do
próximo domingo.

Quem vive de Ti nunca morre
Só vive ressurgindo de formas diversas.
Os que confiam totalmente, em Ti
Têm as suas vidas imersas.
Porque bastou um gesto de amor
Para nós sermos eternos.
Porque bastou uma vida dada
Para a nossa Vida ser maior.
Porque a eternidade é o tempo!
E Deus nunca será Pai
Se não tiver os seus filhos vivos!

O Papa Francisco enviou às paróquias
de todo o mundo o “Documento
Preparatório” do próximo Sínodo dos
Bispos - que decorrerá no Vaticano
entre os dias 5 e 19 de outubro de
2014 - com 35 questões sobre “Os
desafios pastorais da família, no
contexto da evangelização”.
“Trata-se de fazer uma reflexão sobre
a realidade das famílias atuais, com
vista a melhorar a pastoral que as deve
servir e ajudar: «Os desafios pastorais
da família, no contexto da
evangelização»
Consulte no nosso site o documento

Este é o convite para todos nesta fase
final da Missão Jubilar trazido pela
caminhada diocesana das bemaventuranças.
Começamos este caminho que nos vai levar
até à solenidade do Natal com uma semana
de promoção vocacional, em plena Semana
dos Seminários. "Na barca da Igreja, eu
sou chamado" é o lema que nos congrega
e nos propõe descobrir o sentido da vida
e da vocação.
Trata-se de uma semana de promoção
vocacional que culminará com ordenações
de três padres na nossa diocese, no
próximo domingo.
Nesta semana, a nível paroquial, teremos
catequeses vocacionais em todos os anos.

P. JAC

Sínodo da Família

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

A nível arciprestal, teremos na sexta-feira,
dia 15, uma vigília de oração pelas
vocações que irá decorrer na igreja de
Nossa Senhora de Fátima, às 21h, aberta a
todas as pessoas. É necessário levar uma
vela.
Também no sábado, dia 16, teremos um
encontro arciprestal para adolescentes
e jovens, seus catequistas e animadores,
no Seminário de Santa Joana, entre as 15h
e as 17h30.
A nossa presença e envolvência manifesta
o desejo de que não faltem à Igreja de
Jesus Cristo os necessários trabalhadores.

Oração pelas vocações
Senhor Jesus
Que chamaste quem tu quiseste
Chama muitos de nós
Para trabalhar para Ti,
Para trabalhar Contigo.
Tu que iluminaste com tua palavra
Aqueles que chamaste,
Ilumina-nos com o dom da fé em Ti.
Tu que os amparaste nas dificuldades,
Ajuda-os a vencer
As dificuldades de jovens de hoje.
E se chamares algum
Para se consagrar totalmente a Ti,
Que o teu amor anime essa vocação
Desde o seu germinar
E a faça crescer e perseverar
Até ao fim.
Ámen.
(Papa João Paulo II)

Uma rede na igreja e em cada casa...
Colocamos hoje na nossa igreja uma rede, símbolo desta caminhada que nos
propomos fazer. A cada família entregamos também uma rede para colocar em
casa no local onde se construirá o presépio.
Levamos ainda um pequeno diário "O que Deus quer de mim?" com uma proposta
de reflexão e oração para cada dia desta semana.

