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Dia 02 DOMINGO OITAVO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 14-15; Sal 61; 1 Cor 4, 1-5; Mt 6, 24-34

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Festa do Pai Nosso, do 2º. ano.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - 1 Pedro 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 17-27

17h00 Reunião de Visitadores de Doentes na antiga sacristia.

Dia 04 TERÇA-FEIRA - S. Casimiro – 1 Pedro 1, 10-16; Sal 97; Mc 10, 28-31

Dia de Carnaval - Não há Cartório.
21h00 Ensaio de todos os coros paroquiais, com o objectivo de preparar a

celebração de Quarta-feira de Cinzas, na Sé.

Dia 05 QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Ínicio da Quaresma - Dia de Jejum e Abstinência
Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6, 16-18

08h30 Missa na Sé.
10h00 Recolecção do clero na Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Missa na Sé.

Dia 06 QUINTA-FEIRA - Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25

21h30 Reunião geral de catequistas dos adolescentes e animadores dos
jovens, no centro paroquial.

Dia 07 SEXTA-FEIRA - Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15

17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via Sacra, na Sé.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 08 SÁBADO - S- João de Deus, religioso – Is 58, 9b-14; Sal; Lc 5, 27-32

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 09 DOMINGO PRIMEIRO DA QUARESMA - Ano A
Gen 2, 7-9 – 3, 1-7; Sal 50; Rom 5, 12-19; Mt 4, 1-11

10h00 Formação dos novos MECs, no centro paroquial.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
17h00 Acção de graças pelo ministério episcopal de D. António Francisco,

com a nomeação dos novos MECs. (não há missa às 19h)

Somos nós, todos e cada um, a paixão de Deus.

"Eu jamais te esquecerei", diz o Senhor. Palavras que
confortam. Promessa segura em que se alicerçam os nossos
projectos e nos é oferecida a experiência feliz e fecunda
do colo de Deus. Felizes estas palavras que manifestam a
ternura divina e nos dão a segurança tão necessária para o
transitório e falaz percurso da existência!

É esta certeza que os cristãos não podem esquecer e são
chamados a testemunhar com alegria, porque sabem que a
riqueza e a felicidade não vêm por terem muito ou serem
grandes, mas por saberem que Deus nos ama infinitamente,
de modo inquebrantável, como nos diz a primeira leitura
deste domingo, e exclusivo, como refere o Evangelho. É
necessário que esta mensagem esteja sempre presente,
porque é fonte inesgotável de confiança e alicerce seguro
para o nosso projecto de vida.

Os cristãos são, de facto, tanto mais felizes, quanto mais
descobrirem que a beleza da vida em comunhão com Deus
supera infinitamente a exuberância da natureza ou a
felicidade pela abundância de bens materiais.

É tão bom e oportuno ouvirmos o convite de Jesus a reparar
nos lírios do campo e a observar a liberdade dos passaritos,
para tomarmos consciência da nossa grandeza e dignidade!

Sem nos esquecermos, jamais, que a mesma dignidade e
grandeza são devidas a todos os homens e devem ser para
todos acauteladas e por todos respeitadas.

P. Fausto
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Paixão de Deus.
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Primeiro Deus!
Enredados, atolados e perdidos,

Cansados de tudo, cheios de coisas.

Corações carregados de pedras e de loisas,

Prisioneiros, escravos,

             neutralizados, invadidos...

Da teia por nós tecida, cada dia,

Das canseiras, das preocupações

          - tantas asneiras!

Liberta-nos, ó Deus Livre e Libertador,

Faz-nos calcorrear o caminho do amor.

Diocese agradece a Deus e a D. António Francisco

No próximo domingo, dia 9, teremos
na nossa Igreja Catedral uma
celebração de acção de graças pelo
ministério episcopal de D. António
Francisco, em Aveiro. A Eucaristia será
às 17h, pelo que não haverá nesse dia
a habitual missa das 19h. Nesta
celebração, toda a diocese quer
agradecer a Deus o dom e a graça de
ter tido como Pastor D. António
Francisco durante oito anos.
Para embelezarmos o adro da Sé,
dando-lhe um ar mais festivo, pedimos
a todas as pessoas o seu estandarte
da missão jubilar (que esteve colocado
nas nossas casas). Os que o quiserem

Mensagem para a Quaresma
Os nossos mensageiros estão já a
distribuir por todas as casas da nossa
paróquia a mensagem que D. António
Francisco escreveu a todos os cristãos
e diocesanos. Somos convidados a ler
e a meditar as palavras daquele que
durante oito anos foi nosso bispo e
que nos convoca "a viver, a fortalecer
e a desenvolver esta feliz experiência
do amor de Deus e da comunhão entre
pessoas, famílias, comunidades e
movimentos".

Caminhada diocesana "Nesta Quaresma, atreve-te”

À imagem de outros anos, os secretariados diocesanos da Educação Cristã propõem
uma caminhada para o tempo da Quaresma. "Nesta Quaresma, atreve-te" é o
lema da caminhada que tem três objectivos: colocar a Palavra de Deus no coração
do caminho para a Páscoa; fazer da Quaresma, a partir da liturgia, tempo de
descoberta da alegria do Evangelho e, ainda, viver em comunhão como Igreja
diocesana esta caminhada quaresmal.
A caminhada baseia-se num post it para cada semana, no qual está patente um
desafio que é um imperativo, uma citação bíblica que é o texto da aclamação ao
Evangelho dos domingos quaresmais, um compromisso, uma imagem e uma oração
que é o salmo responsorial dos domingos quaresmais.
Na igreja teremos uma cruz para nela afixarmos, em todas as Eucaristias vespertinas
e dominicais, o post it relativo a cada semana.
No final das celebrações, será distribuído a cada pessoa um post it semanal e,
realizado aquilo que nos é proposto, também o colocaremos numa cruz a preparar
por cada família, em casa.
A caminhada tem assim uma dimensão comunitária, porque parte da comunidade
que se reúne para celebrar Eucaristia, mas realiza-se na vida pessoal de cada um,
durante a semana, partilhando também o caminho feito com outras pessoas.
Para esta semana em que iniciamos a Quaresma, o desafio é "Escuta". O compromisso
que nos é pedido passa por reconhecer que Deus nos ama e quer que nos
deixemos encontrar por Ele. A proposta é fazermos um exame de consciência. E
para tal, o salmo 50, é um belíssimo texto.

oferecer podem fazê-lo chegar à
secretaria paroquial até ao próximo
sábado, dia 8.
Entretanto, no dia 19 de Março, dia
em que completam nove anos da
ordenação episcopal de D. António
Francisco, decorrerá no Auditório da
Reitoria da Universidade de Aveiro, uma
sessão pública de agradecimento. Com
início às 21h integrará a apresentação
do livro “Diocese de Aveiro - subsídios
para a sua história”, da autoria de
Monsenhor João Gaspar.
A nossa presença nos dois momentos
é importante.

Primeiro Deus, sempre primeiro,

Só Ele sacia a fome de alimento

Que não se vende nem se compra

       - Deus verdadeiro,

Que és o único e saboroso sustento.

Como suave contraponto à nossa teia

As aves do céu, livres e soltas

E os lírios do campo, belo escarlate...

O amor verdadeiro está sempre em primeiro;

Amor tatuado na palma da mão de Deus.

Em tudo e sempre só preciso amar-Te.

 P.JAC

Via sacra às sextas-feiras
Durante todas as sextas-feiras da
Quaresma, às 18h30, faremos na nossa
igreja a via sacra. Somos todos
desafiados a participar nesta
manifestação de piedade popular que
nos faz percorrer os passos de Jesus
a caminho do Calvário.


