INFORMAÇÕES

OUTUBRO

2014

Dia 19 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 45, 1, 4-6; Sal 95; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES (os ofertórios destinam-se às missões)
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

19 de OUTUBRO de 2014

Palavras sem tempo!
REFLEXÃO

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12, 13-21
21h30 Reunião com pais do 9.º ao 12.º ano de catequese, no centro paroquial.
Dia 21 TERÇA-FEIRA - Ef 2, 12-22; Sal 84; Lc 12, 35-38
21h30 Início da catequese de adultos e grupo de preparação para os
sacramentos da Iniciação Cristã, no centro paroquial.
Dia 22 QUARTA-FEIRA - Ef 3, 2-12; Sal Is 12, 2; Lc 12, 39-48
10h00 Reunião do Colégio de Consultores e Conselho Episcopal, no Seminário.
15h00 Reunião geral do Movimento Vida Ascendente no Seminário de Santa
Joana Princesa.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.
21h15 Assembleia arciprestal sobre a exortação “A Alegria do Evangelho”, no
salão da Junta de Freguesia de Santa Joana.

Dia 24 SEXTA-FEIRA - S. António Maria Claret, bispo
Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória.
Dia 25
09h00
14h30
15h00
19h00

SÁBADO - Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9
Preparação para o Matrimónio, na Casa das Irmãs de Santa Catarina de Sena.
Assembleia diocesana das Conferências Vicentinas, no patronato de Vilar.
Reunião de pais do 1.º ao 4.º ano, no salão D. João Evangelista.
Missa na Sé e em Santiago.

Dia 26 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano A
Ex 22, 20-26; Sal 17; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Festa do acolhimento das crianças do 1.º ano.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 23 QUINTA-FEIRA - S. João de Capistrano, presbítero
Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53
21h30 Reunião do Conselho Económico Paroquial, na residência paroquial.
21h30 Reunião de Direcção do agrupamento 794 Vilar.

Nº 1442

"A falar é que a gente se entende", diz o
nosso povo. Tal não aconteceu no encontro
de Jesus com os fariseus e os herodianos,
segundo o Evangelho deste domingo,
porque uns e outros se acercaram do
Mestre e meteram conversa, apenas para
O apanharem nas palavras e O poderem
acusar formalmente.
Eram dois grupos rivais, ideologicamente
opostos, situados no topo da pirâmide social
e comprometidos em encontrar motivo para
levar Jesus a tribunal, e nada descobriram melhor que pedir-lhe um parecer
sobre a licitude do pagamento do imposto cobrado pelo dominador romano. A
questão era muito delicada.
Jesus, habituado a nunca fugir às questões, e apercebendo-se perfeitamente da
armadilha, pede, com toda a serenidade do mundo, apenas, que lhe mostrem a
moeda do tributo. A sentença é de todos conhecida: "Dai a César o que é de
César e a Deus o que é de Deus".
Neste encontro/desencontro, Jesus revela um profundo desconforto com a
hipocrisia e a falsidade, mostrando claramente que jamais O convencem os que
se apresentam com segundas intenções, ainda que embrulhadas em falinhas mansas
e palavras de verniz.
"A Deus o que é de Deus". E o que é de Deus? Para Jesus, só Deus, e mais ninguém,
por mais títulos e poder que tenha, é o Senhor do mundo e das pessoas, que,
por trazerem impressa a imagem do Deus da vida e da liberdade, é quem merece
o primeiro lugar no coração do homem.
E "a César o que é de César", para nunca descurarmos os nossos deveres de
cidadãos, solidários e co-responsáveis pelo bem comum. Assim, nunca seremos
cristãos conscientes e responsáveis se não formos cidadãos conscientes e
responsáveis….
A sentença de Jesus não perdeu a actualidade. É para todos e para todos os tempos.
P. Fausto
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Assembleias arciprestais

Foram perto de 300 cristãos que
marcaram presença na primeira
assembleia Arciprestal para conhecer
melhor a exortação apostólica do Papa
Francisco. D. António Moiteiro
apresentou este documento, no qual
o Santo Padre deixa as linhas de força
para a acção pastoral da Igreja nos
próximos anos.
Agora, esta quarta-feira, decorre o
segundo encontro no qual se
procurará dar resposta a duas
perguntas que foram deixadas: "que
desafios podemos tirar da exortação
do Papa para a nossa pastoral
paroquial, arciprestal e diocesana?" e
ainda
"que
acções
devemos
implementar para concretizar esses
desafios?" A presença de quantos
estiveram no primeiro encontro
reforçada com a presença de outros
que podemos/devemos convidar é
necessária para que o que diz respeito
a todos seja reflectido e pensado por
todos.

Urgência da missão!

Dia Mundial das Missões’14

Palavras claras são urgentes
Que sejam quentes e ardentes,
E queimem a solidão,
De cada coração.

Ainda hoje há tanta gente que não conhece
Jesus Cristo. Por isso, continua a revestirse de grande urgência a missão ad gentes,
na qual são chamados a participar todos os
membros da Igreja, pois esta é, por sua
natureza, missionária: a Igreja nasceu «em
saída». O Dia Mundial das Missões é um
momento privilegiado para os fiéis dos vários
Continentes se empenharem, com a oração
e gestos concretos de solidariedade, no
apoio às Igrejas jovens dos territórios de
missão. Trata-se de uma ocorrência
permeada de graça e alegria: de graça, porque o Espírito Santo, enviado pelo Pai,
dá sabedoria e fortaleza a quantos são dóceis à sua acção; de alegria, porque
Jesus Cristo, Filho do Pai, enviado a evangelizar o mundo, sustenta e acompanha
a nossa obra missionária. (...)
Os discípulos são aqueles que se deixam conquistar mais e mais pelo amor de
Jesus e marcar pelo fogo da paixão pelo Reino de Deus, para serem portadores
da alegria do Evangelho. Todos os discípulos do Senhor são chamados a alimentar
a alegria da evangelização. (...)
da Mensagem do Santo Padre

São urgentes gestos ousados
Que incluam os tresmalhados
Que gritem a coerência
E não esqueçam a providência.
São precisas vias abertas aos
peregrinos
Que seguem por muitos caminhos
Em busca da ternura e do amor
Revelado na cruz do Senhor.
São precisos missionários
Homens e mulheres,
Crianças, adolescentes e jovens
Famílias inteiras,
Com sonhos altos, elevados...
Para elevar cada pessoa
À estatura de Cristo!
É urgente a missão!
Não digamos que não!
P.JAC

Voluntariado Missionário
Vai decorrer no próximo sábado, pelas 10h30, no Centro
Universitário de Fé e Cultura (CUFC) uma sessão de
esclarecimento sobre Voluntariado Missionário
Internacional. Este Voluntariado, dinamizado pelo
Secretariado Diocesano de Animação Missionária, em coorperação com a ORBIS,
destina-se a proporcionar a jovens e adultos formação necessária para partir
para missões em países de expressão em língua portuguesa. Qualquer informação
ou esclarecimento necessário, pode ser solicitado via email para
voluntariado.sdam@diocese-aveiro.pt.

Sínodo da Família - Mensagem Final
A terceira assembleia geral extraordinária do
Sínodo dos Bispos sobre "os desafios da família
no contexto da evangelização" termina este
domingo, no Vaticano. Na mensagem final, os
participantes afirmam que “Cristo quis que a
sua Igreja fosse uma casa com a porta sempre
aberta no acolhimento, sem excluir ninguém.
Estamos por isso gratos aos pastores, fiéis e
comunidades prontos a acompanhar e a tomar
conta das lacerações interiores e sociais dos casais e das famílias”.
Os padres sinodais deixam elogios ao “amor conjugal, único e indissolúvel”, que
persiste apesar das “dificuldades do limite humano”. A segunda parte do texto
elogia a “luz” que brilha nas várias famílias, no amor “do homem e da mulher” que
começa no noivado, “tempo de espera e de preparação”, chegando à sua plenitude
no sacramento do Matrimónio. Sublinha ainda a “capacidade de oferecer vida,
afeto, valores” de cada família, verdadeira “Igreja doméstica que se alarga à
família das famílias que é a comunidade eclesial”.
A assembleia geral ordinária está prevista para os dia 4 a 25 de Outubro de 2015,
com o tema "a vocação e a missão da família na Igreja, no mundo contemporâneo".

