
NOVEMBRO    2014

Dia 02 COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS - Ano A
2 Mac 12, 43-46; Sal 102; 2 Cor 5, 1, 6-10; Jo 11, 21-27

08h30 Missa na Sé.
10h00 Missa em Vilar.
10h30 Missa na Sé, presidida pelo Bispo Diocesano.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Missa na Sé.
16h00 Celebração da Palavra no cemitério sul.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé.

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - S. Martinho de Porres, religioso
Filip 2, 1-4; Sal 130; Lc 14, 12-14

17h00 Reunião de Visitadores de doentes, na antiga sacristia.
21h30 Reunião da equipa Arciprestal de pastoral juvenil, no centro paroquial.

Dia 04 TERÇA-FEIRA - S. Carlos Borromeu, bispo
Filip 2, 5-11; Sal 21; Lc 14, 15-24

21h00 Tomada de posse da nova junta regional CNE, no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR, na cave da igreja de Vilar.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da

Iniciação Cristã.
22h00 Reunião de direcção do agrupamento 191-Aveiro, no centro paroquial.

Dia 05 QUARTA-FEIRA - Filip 2, 12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33
15h00 Reunião dos grupos do Movimento Vida Ascendente, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.

Dia 06 QUINTA-FEIRA - S. Nuno de Santa Maria, religioso
Filip 3, 3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10

21h00 Apresentação da caminhada de Advento, no Seminário.
21h30 Reunião geral do agrupamento 794-Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 07 SEXTA-FEIRA - Filip 3, 17 – 4, 1; Sal 121; Lc 16, 1-8
15h00 Reunião de responsáveis da catequese do 1.º ao 4.ºano, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.

Dia 08 SÁBADO - Filip 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15
08h30 Missa, na Sé.
15h00 Assembleia dos institutos religiosos e seculares presentes na paróquia,

na Casa das Dominicanas de Santa Catarina de Sena.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 09 DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE LATRÃO – Ano A
Ez 47, 1-2, 8-9, 12; Sal 45; 1 Cor 3, 9c-11, 16-17; Jo 2, 13-22

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

Estes dias são intensos de memória e gratidão e, mesmo
sem a habitual tolerância de ponto, que permite alguma
liberdade, não passam despercebidos a ninguém. E à Igreja
também não, pela oportunidade de se alimentar a vida que
ultrapassa o espaço e o tempo e celebrar o mistério da
Comunhão entre os que desta já se foram e os que ficaram.
Outro não pode ser o nosso destino. A morte separa, impõe
o afastamento, mas não impede a comunhão e muito menos
mata o amor.

Todos filhos de Deus, todos chamados à santidade, todos
convidados à Festa. A multidão incontável que ontem
celebrámos, provém de todos os tempos, latitudes e credos.
Homens e mulheres comuns, santos da vida diária, que, antes
de passarem para a outra margem, sintonizaram pelos valores
da vida e da comum dignidade humana, deixaram rastos
luminosos, duradouros e bonitos de verdade e justiça, de
sinceridade e pureza de coração, de amor e entrega aos
outros. E tudo vivido com simplicidade e beleza!

Ontem, agradecidos, honrámos todos os Santos e hoje
comemoramos os Fiéis Defuntos. Para aqueles a Festa já
começou, é plena e não terminará; para estes os festejos
também já começaram, mas não em plenitude, porque
precisam de cuidar das vestes, branqueando-as no Sangue
do Cordeiro. Para uns e para outros brilha a presença de
Cristo Ressuscitado, Alegria e Esperança! E também para
nós, por agora, entre sorrisos e lágrimas!

P. Fausto
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A vida que se transforma!
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É pela esperança
que o mundo avança!

É pela esperança que o mundo avança!
A esperança que sempre recomeça,
pequenina, frágil, menina,
que faz ver o invisível, o que seremos,
E que não vemos, já,
mas acreditamos.

É pela esperança que o mundo avança!
Esperança que ama o que será
no tempo e para lá do tempo
no futuro da eternidade,
o tempo de Deus.

É pela esperança que o mundo avança,
porque avançamos juntos,
não aniquilados, amordaçados,
desiludidos, desesperados;
Às vezes vacilantes
e às vezes confiantes;
E só juntos poderemos avançar
como multidão que não se pode contar
de filhos salvos, redimidos,
branqueados no sangue
do Cordeiro, por nós, imolado.

É pela esperança que o mundo avança
e a Vida se alcança,
porque já nos alcançou...
Vamos, pois, à morte
que a Vida é certa!

 P.JAC

Semana dos Seminários

Servidores da Alegria do Evangelho

A Equipa Arciprestal de Pastoral Juvenil
e Vocacional organiza no próximo dia
15 de Novembro uma actividade para
os jovens das treze paróquias do
arciprestado. "Dá vida ao que há em
ti" é o lema desta iniciativa que
começará às 14h e terminará às 20h,
na paróquia de Santa Joana Princesa.
A actividade destina-se a jovens que
estejam nas catequeses paroquiais do
9º ao 12º ano, pioneiros e caminheiros
do CNE e ainda grupos de jovens pós
crisma e visa promover a interacção e
o convívio entre jovens cristãos e
assinalar o início das actividades deste
novo ano pastoral.

Actividade Arciprestal Jovem...

"Dá vida ao que há em ti"

De 9 a 16 de
Novembro decorre a
Semana dos Seminá-
rios. O lema deste
ano é "Servidores da
Alegria do Evange-
lho".

Para além da ajuda
económica a que somos chamados, não
podemos descurar a oração individual e
comunitária. Para tal, devemos registar já na
nossa agenda o dia 14, sexta-feira, às 21h15,
na igreja de S. Bernardo. Faremos uma vigília
de oração com todos os cristãos do nosso
arciprestado para rezarmos por todos os
seminaristas.

Esta semana terminará com a graça de duas instituições no ministério de acólito
de dois seminaristas aveirenses, no domingo dia 16, às 19h, na nossa igreja.

Fórum de Pais

"Como dizer Deus aos nossos filhos?"

Na concretização de um dos objectivos
pastorais da nossa comunidade, iniciamos
no próximo dia 22 de Novembro, às 15h, o
Fórum de Pais. Trata-se de um espaço de
diálogo e partilha, que visa reforçar a
consciência da importância da família na
educação integral (também religiosa) dos
filhos, potenciando o binómio família-
catequese e capacitando para um diálogo
mais efectivo entre pais e filhos.

Neste primeiro encontro estará entre nós
o cónego Luís Miguel Rodrigues, que é responsável da Comissão Arquidiocesana
para a Educação Cristã, de Braga, para ajudar a responder à questão "Como dizer
Deus aos nossos filhos?".

Todos os pais de crianças, adolescentes e jovens da nossa catequese estão
convidados para este encontro que decorrerá no Salão D. João Evangelista de
Lima Vidal, com entrada pelo nosso centro paroquial.

Todos sabemos da riqueza da parceria e do trabalho em rede, por isso, não nos
sintamos dispensados.

Neste fim-de-semana decorre o
Peditório da Liga Portuguesa
ccontra o Cancro. Apela-se à
generosidade de todos.


