INFORMAÇÕES

MARÇO 2014

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)
REFLEXÃO

9 de MARÇO de 2014

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - Lev 19, 1-2, 11-18; Sal 18 B; Mt 25, 31-46
17h00 Reunião de Visitadores de Doentes na antiga sacristia.
21h30 Reunião preparatória do acampamento de escuteiros de Vilar, Aveiro,
Branca e S. Torcato, no centro paroquial.
Dia 11
20h30
21h30
21h30

Dia 12 QUARTA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32
09h30 Reunião Arciprestal do clero, no Seminário Dehoniano, em Esgueira.
15h00 Reunião dos grupos do Movimento Vida Ascendente (Nossa Senhora da
Glória e Santa Joana), no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Conselho Diocesano de Pastoral, no Seminário.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

SEXTA-FEIRA - Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26
Missa em Vilar.
Via Sacra, na Sé.
Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 15 SÁBADO - Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48
09h30 Jornadas de reflexão do Movimento dos Cursilhos de Cristandade, no
salão D. João Evangelista (termina às 16h30).
10h00 Retiro das Conferências Vicentinas, no Seminário (termina às 17h30).
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 16 DOMINGO SEGUNDO DA QUARESMA - Ano A
Gen 12, 1-4a; Sal 32; 2 Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 14
17h00
18h30
21h30

Quaresma, tempo de Graça!
Com a quarta-feira de cinzas iniciamos um tempo novo, a
Quaresma. Para muitos é tempo pesado e triste, marcado,
de início, pela imposição das cinzas; para nós, porém, como
diz um dos prefácios, é graça que Deus concede todos os
anos para nos prepararmos "na alegria do coração purificado,
para a celebração das festas pascais" e a oração mais intensa
e a caridade mais diligente são apontadas como
indispensáveis neste processo de purificação pessoal e
comunitária, em busca do mais essencial e autêntico da
vida cristã, a "plenitude da filiação divina".

TERÇA-FEIRA - Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15
"Come and change" - celebração penitencial, no CUFC.
Reunião preparatória do Dia Mundial da Juventude, no Seminário.
Catequese de adultos, no centro paroquial.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - Est 4, 17; Sal 137; Mt 7, 7-12
21h30 Reunião do agrupamento 794-Vilar.
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O retiro no deserto não augura facilidades, mas proporciona
pausas criativas e silêncios gratificantes, necessários à
entrada no mais profundo de nós mesmos, sem medo nem
vergonhas, a fim de que a Palavra de Deus nos encha e
preencha e proporcione a fecunda e feliz experiência de
amor e misericórdia de Deus, nosso Pai.
A tentação da riqueza, do prestígio e do poder, a que Jesus
foi sujeito pelo demónio, não é só de ontem nem de hoje,
nem apenas de alguns, mas é de todos e de sempre. Há que
estar prevenidos. Somente ancorados na Palavra de Deus
somos capazes, como Jesus, de responder à teia insidiosa
de tentações a que o demónio também nos sujeita todos os
dias. Porque é Graça e de graça, "atreve-te", atrevamo-nos,
a viver, desde já e em pleno, este tempo de Quaresma!
P. Fausto
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Hora de escolher!
Papa Francisco há um ano
Assinala-se esta
quinta-feira o primeiro aniversário
da eleição do Papa
Francisco. (...)
Não falta, de facto,
quem deseje ver
na Igreja a dinâmica de uma multinacional, cuja
Administração
reforma sistemas e
infra-estruturas, respondendo à
concorrência e às ondas do mercado.
Para estes, o Papa é um CEO vestido de
branco (...).
Visto nesta última perspectiva, penso
que este primeiro ano do pontificado
de Francisco foi um ano de graça: os
seus gestos e palavras têm-nos
reconduzido ao essencial: o amor de
Deus e a sua misericórdia para com
todos. (...)
Neste ano, o Papa Francisco não se
limitou, porém, a dizer. Ocupou-se,
sobretudo, em mostrar como se chega
ao coração dos homens e das mulheres
deste tempo: fazendo-se próximo e pelo menos para a sensibilidade de
alguns - não temendo o "escândalo da
normalidade".
Para os que pensam que a autoridade
se alicerça na distância, Francisco
revelou que a autenticidade e o
encontro valem definitivamente mais. (...)
Falando simples e claramente, o Papa
tem mostrado a força suave de um
apaixonado por Deus e pelas pessoas. E
a verdade é que, olhando-o, o mundo
está a perceber mesmo o que Francisco
não diz!
João Aguiar Campos
Director do Secretariado das
Comunicações Sociais da Igreja

Caminhada diocesana "Nesta Quaresma, atreve-te”

A vida é feita de tentação e prova,
Oportunidade para a vida escolher.
Apesar de serem palavras fora de moda
Elas estão sempre a aparecer.
Tentação é mesmo hora de escolher
Para que a vida se encha de vida.
Como Jesus, podemos vencer
Na fidelidade que ao Pai é devida.
Conduzido pelo Espírito ao deserto,
Ao lugar sem referências ou sinalização,
Lugar provisório, de passagem fugidia,
Para escutar com liberdade e alegria
A voz do fino silêncio a falar ao coração.
Os desafios estão-nos sempre a surgir
Com os dias a correr, a tropeçar e a cair.
O segredo está em parar
Para ouvir Deus dizer:
"Comigo, tu és capaz de vencer".
P.JAC

Sessão pública de agradecimento
No próximo 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 é importante.

Iniciados em novo tempo litúrgico, com a celebração da imposição das cinzas e
consequente e pertinente recordação "arrepende-te e acredita no Evangelho", a
proposta diocesana de caminhada conjunta para este tempo quaresmal traz outro
desafio e compromisso para esta primeira semana.
"Liberta-te" é o imperativo, a partir do evangelho, que nos impele a perseverar
diante das tentações, preferindo a obediência aos desígnios de Deus do que o
assentimento às propostas apelativas, tentadoras e atractivas que nos surgem de
todas as partes.
"Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus".
Esta semana, é tempo de não fugir de Deus e aceitar que necessito de conversão.
Concretamente, pede-se que cada pessoa escreva as mudanças a que se propõem
nesta Quaresma.
O salmo 50 continua a ser a proposta para
a nossa oração.
O post it que recebemos no final das missas
apresenta-nos tudo isto.
Da Mensagem de D. António Francisco
para a Quaresma
Proponho-vos nova caminhada para o
tempo forte da Quaresma e do Tríduo
Pascal com o lema: "Nesta Quaresma,
atreve-te…".
A caminhada de Quaresma, para a qual
vos convoco, quer ajudar-nos a viver, a
fortalecer e a desenvolver esta feliz
experiência do amor de Deus e de
comunhão entre pessoas, famílias,
comunidades e movimentos. Vamos
colocar, em cada semana, a Palavra de
Deus no coração do caminho para a
Páscoa e fazer da Quaresma tempo de
descoberta da alegria do evangelho.
Centremo-nos na liturgia de cada
domingo da Quaresma. Aí se inspira o
desafio semanal, a aclamação ao
evangelho e o compromisso de acção.

Aí encontraremos a imagem inspiradora
para a semana e a oração pessoal de
cada
dia,
que
facilmente
transformaremos em oração familiar e
comunitária.

