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Dia 16 DOMINGO SEXTO DO TEMPO COMUM - Ano A
Sir 15, 16-21 (15-20); Sal 118; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37

10h00 Formação dos novos ministros extraordinários da comunhão, no centro
paroquial (até às 18h).

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - SS. Sete Fundadores da Ordem dos Servitas de Nossa Senhora
Tg 1, 1-11; Sal 118; Mc 8, 11-13

21h30 Reunião de pais do 8º. ano, no centro paroquial.

Dia 18 TERÇA-FEIRA - S. Teotónio, presbítero
Tg 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 14-21

21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.

Dia 19 QUARTA-FEIRA - Tg 1, 19-27; Sal 14; Mc 8, 22-26
15h00 Reunião geral do grupo Vida Ascendente, no seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 20 QUINTA-FEIRA - Beatos Francisco e Jacinta Marto
Tg 2, 1-9; Sal 33; Mc 8, 27-33

21h00 Formação bíblica sobre o Apocalipse, no seminário.

Dia 21 SEXTA-FEIRA - S. Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja
Tg 2, 14-24, 26; Sal 111; Mc 8, 34 – 9, 1

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

Dia 22 SÁBADO - Cadeira de S. Pedro, Apóstolo
1 Pedro 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19

09h00 Retiro para agentes de pastoral no seminário (termina às 17h30).
10h00 Encontro para Rosaristas, na casa das dominicanas (até às 17h).
15h00 Formação de acólitos, na sacristia superior.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 23 DOMINGO SÉTIMO DO TEMPO COMUM - Ano A
Lev 19, 1-2, 17-18; Sal 102; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
16h00 Concerto pelo Coro "Capela Bracarensis" e órgão de tubos, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 24 - 21h30 - Reunião do conselho pastoral paroquial.

Sou livre, sim. Apesar de múltiplas condicionantes, posso
dizer que sou livre. Eu e tu, cada um de nós, no fim da
linha, tem sempre uma réstia de liberdade que pode
usufruir, que nos individualiza e torna responsáveis.

A consciência de liberdade não é de agora, já vem de
longe, de muito antes de Jesus, e o livro do Ben-Sirá
escutado na primeira leitura deste domingo, escrito en-
tre 190 e 180 antes de Cristo, diz claramente:"se
quiseres, poderás guardar os mandamentos; ser fiel
depende da tua vontade… Diante do homem estão a vida
e a morte: o que ele escolher, isso lhe será dado".

O texto mostra-nos claramente que cada pessoa é sujeito
da sua felicidade ou desgraça, na justa medida em que
fizer opções a favor da vida ou da morte; ao leme do
seu próprio barco, cada um traça a rota do seu percurso
presente e é responsável pelo seu futuro.

A Lei de Deus não é imposição ou colete-de-forças para
ninguém, mas referência clara e segura para quem
livremente quer voar mais alto e chegar mais longe no
Amor.

Ao mesmo tempo que nos aponta o único caminho certo,
Deus dá-nos plena liberdade de escolha e respeita-nos.
Criou-nos livres. Somos autónomos. E responsáveis.
Porque nos ama infinitamente.

P. Fausto
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Livre, com muito gosto!
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Amar é dizer
"tu não morrerás"

Siga-nos no

Facebook

Para que a lei tenha valor

E seja respeitada com rigor,

Experienciada com temor,

Deve ser vivida como Amor.

Porque amar é dizer:

"Tu não morrerás!"

E nós tantas vezes matamos

Só porque não amamos.

Regressar à pessoa, sempre à pessoa,

Eis Jesus a encher de vida a antiga lei.

Se tu não estás bem com o teu irmão

Como pode estar tranquilo o teu coração?!

Subamos às alturas do monte

Para escutar do Mestre da Vida,

A palavra que faz construir ponte

com a vida toda, com toda a vida.

No alto do monte não viveremos

A não ser na presença do Senhor.

Desçamos aos caminhos lamacentos

Para os encher de um amor maior.

 P.JAC

É sempre agradável participar nos
momentos de convívio que cada grupo
ou organismo da Paróquia programa
para fortalecer os laços entre todos
os elementos. Assim aconteceu no
sábado, à noite, com o Coro Paroquial
"Nossa Senhora da Glória".
E como já vem sendo hábito,
partilharam, também este ano, com o
Fundo Económico, algumas economias,
fruto da participação pelo Canto na
celebração dos Casamentos quando
convidados. O cheque de 190 euros
foi direitinho para a alínea "Obras" da
nossa contabilidade. Registe-se o gesto
e a actividade.

Convívio Solidário

No próximo sábado, dia 22, na Casa das
Dominicanas de Santa Catarina de
Sena, no Bairro de Santiago, terá lugar
um encontro para os associados do
Rosário (Rosaristas) que é também
aberto a todos os interessados. O
encontro de formação e oração terá
como tema "Derramarei o meu Espírito
sobre toda a humanidade" (Joel 3, 1)
orientado pelo Frei Lucas. Eis o
programa:

10h: ensinamento;
11h: celebração do rosário;
12h: adoração do Santíssimo;
13h: almoço partilhado;
15h: ensinamento;
16h: Eucaristia com consagração

a Nossa Senhora.

Encontro de Rosaristas

Com o aproximar do tempo da
Quaresma impõem-se momentos de
paragem, de formação e de oração.
No próximo sábado há essa
possibilidade! No Seminário de
Aveiro, das 9h às 17h30, haverá um
retiro orientado pelo padre João
Alves, para agentes de pastoral de
toda a diocese.
Por isso, se és Catequista, Animador
de Grupos de Jovens, Chefe de
Escuteiros, Leitor, Cantor, Acólito,
Visitador de Doentes, Vicentino ou
estejas comprometido em qualquer
movimento ou serviço da acção
pastoral da nossa paróquia, não
desperdices esta oportunidade.

Retiro quaresmal para agentes de pastoral

No próximo domingo dia 23, às 16h,
decorrerá na nossa igreja mais um
concerto inserido no ciclo inaugural
do novo órgão de tubos. Trata-se de
um concerto com coro e órgão, a
cargo da Capella Bracarensis e do
organista António Costa Gomes. O
programa inclui a apresentação de
obras de compositores portugueses,
concretamente Azevedo Oliveira,
Manuel Faria, Joaquim dos Santos e
Manuel Simões.

Órgão de tubos: “Onde há beleza aí está Deus”

O caminho quaresmal será tanto
mais frutuoso quanto o nosso
coração estiver docilmente disposto
a acolher a Palavra de Deus, luz para
os nossos passos e luzeiro para os
nossos caminhos.

A mais de meio deste ciclo inaugural,
mais de uma dúzia de concertos e
recitais apresentados, apraz-nos
registar já os milhares de pessoas
que na nossa igreja e por causa
deste novo instrumento já ouviram
dezenas de composições musicais,
de diferentes épocas e compositores
nacionais e estrangeiros.
A arte e a música em particular
falam-nos de Deus. Porque "onde há
beleza, aí está Deus". O órgão de
tubos, rei dos instrumentos
musicais, serve não só para a
liturgia, para dar glória a Deus, para
a promoção da música sacra, mas
também para servir a dignidade
humana, a solidariedade e o bem
comum.
Assim queremos continuar a fazer.


