
NOVEMBRO    2014

Dia 16 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM – Ano A
Prov 31, 10-13, 19-20, 30-31; Sal 127; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30

11h00 Conselho de Pais do Agrupamento 794-Vilar, no salão do patronato.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa com Instituição de Ministérios de dois candidatos ao sacerdócio

ministerial, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - S. Isabel da Hungria, religiosa
Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Sal 1; Lc 18, 35-43

Dia 18 TERÇA-FEIRA - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo
Ap 3, 1-6, 14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10   ou   Act 28, 11-16, 30-31; Sal 97; Mt 14, 22-33

21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação Cristã, no centro paroquial.

21h30 Encontro do Sr. Bispo com os jovens crismandos. no centro paroquial.

Dia 19 QUARTA-FEIRA - Ap 4, 1-11; Sal 150; Lc 19, 11-28
15h00 Reunião geral do grupo do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Workshop no Patronato de Vilar.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.

Dia 20 QUINTA-FEIRA - Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na sede da Banda Amizade.

Dia 21 SEXTA-FEIRA - Apresentação de Nossa Senhora
Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48   ou   Zac 2, 14-17; Sal Lc 1; Mt 12, 46-50
Reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no Seminário de Santa Joana.

17h00 Missa em Vilar.

Dia 22 SÁBADO - S. Cecília, virgem e mártir
Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40

09h00 Assembleia de Animadores da Pastoral Juvenil de Aveiro, no Seminário
(termina às 13h).

15h00 Encontro de Pais, no salão D. João Evangelista de Lima Vidal.
15h00 Preparação para o Baptismo.
19h00 Missa na Sé com sacramento da Confirmação, presidida por D. António

Moiteiro.
19h00 Missa em Santiago.

Dia 23 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO – Ano A
Ez 34, 11-12, 15-17; Sal 22; 1 Cor 15, 20-26, 28; Mt 25, 31-46

10h30 Missa na Sé, com a presença da Banda Amizade.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

O termo do ano litúrgico aproxima-se e a Palavra de
Deus deste domingo já suscita em nós sentimentos de
expectativa, vigilância e fidelidade, associados à certeza
da "Vinda do Senhor".

Entretanto, há que viver a simplicidade da vida de todos
os dias, olhar com amor os deveres quotidianos, evitar
a todo o custo os efeitos nocivos da monotonia e da
rotina em que é preciso fazer escolhas, e não raro
dolorosas, para fazer crescer os talentos confiados por
Deus a cada um, para o serviço de todos.

A liberdade dos pobres, que fazem de qualquer dádiva
que recebem, mesmo pequena, motivo de alegria, deve
ser bandeira de todos os que procuram valorizar a
grandeza das coisas diárias, vivendo-as sempre como
oportunidade e graça; de contrário, far-se-á do ter o
objectivo da existência e confirmar-se-á a regra dos que,
tendo tudo, nada agradecem, porque nada lhes basta.

Deste perigo, sempre à espreita, há que viver atentos,
e a parábola dos talentos que Jesus contou, serve para
todos. Se tudo na vida é uma questão de amor, é a
generosidade que a torna grande, ainda que no tempo
seja breve. Deus não exige impossíveis, apenas espera
que façamos render os talentos recebidos, na proporção
devida e segundo as capacidades de cada um, sem medo,
com simplicidade, diligência e confiança.

P. Fausto
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Dom Primeiro!

És um tesouro do Senhor,
a ti Ele dá talentos e amor.
Põe os talentos render
e faz o amor crescer!

Está na tua mão
Dar-lhes vida com o coração.
Não enterres os dons debaixo do chão,
e não te sentes em cima deles no chão...

É em ti que Deus quer existir,
dom supremo, na frágil carne.
Dá-te, sem reservas, todo inteiro.

No silêncio, não deixes de O ouvir
espera, confiado, que te chame:
Ele é que é mesmo o Dom Primeiro.

 P.JAC

Crisma de Jovens

Esta quarta-feira, o Patronato de Nossa
Senhora de Fátima, em Vilar, promove
um workshop com o tema "Birra! E
agora?". Será orientado pela Dra. Miriam
Ventura, começa às 21h, e a entrada
é livre.

Birra! E agora? Depois de iniciarmos na nossa paróquia uma dinâmica
diferente na caminhada de preparação para o último
sacramento da Iniciação Cristã, eis que surge a hora
dos 13 jovens do nosso 12.º ano celebrarem a sua
Confirmação. Será no próximo sábado, na missa das
19h e será presidida pelo nosso Bispo que se
encontrará com os crismandos esta terça-feira.
Estes jovens que aceitaram de bom grado o
prolongamento da caminhada de preparação em mais
um ano, já assumiram publicamente um compromisso com a comunidade cristã,
no âmbito da evangelização e catequese, na liturgia e até na acção sócio-caritativa.
Este compromisso é o sinal visível da sua vontade de serem co-responsáveis na
construção da comunidade paroquial.

Saibamos acolhê-los, apoiá-los e promovê-los porque são o futuro.

Pelo direito de nascer!

Está a decorrer a recolha de
assinaturas para a Iniciativa Legislativa
de Cidadãos, apoiada pela Conferência
Episcopal, a fim de apoiar a
maternidade e a paternidade - direito
a nascer.
Pretende-se que na Assembleia da
República seja discutida e aprovada
uma lei com medidas favoráveis à
Família e à Natalidade e também ponha
termo à gratuidade do aborto legal,
bem como dê a oportunidade à mulher
que pensa em abortar de conhecer as
consequências do seu acto e os apoios
que pode ter se decidir prosseguir com
a sua gravidez. Os interessados nesta
subscrição, com mais de 18 anos,
poderão fazê-la no final das missas ou
na secretaria paroquial, mediante a
apresentação do cartão de cidadão/
bilhete de identidade. São necessárias
35 mil assinaturas.

É já no próximo sábado, às 15h, que
iniciamos o Fórum de Pais, um espaço
de partilha e ajuda mútua destinado a
todos os que se dedicam à educação
das jovens gerações.
Nesta primeira edição, termos
connosco o cónego Luís Miguel
Rodrigues, que é vigário episcopal da
Educação Cristã da Arquidiocese de
Braga. Ele ajudará a responder à
questão "Como dizer Deus aos nossos
filhos?".
Convidamos especialmente todas as
famílias que têm filhos na nossa
catequese, desde o 1.ano até ao
12.ano, e todos os demais interessados
também podem participar. Decorrerá
no Salão D. João Evangelista mas a
entrada faz-se pelo nosso centro
paroquial.

Fórum de Pais:
"Como dizer Deus
aos nossos filhos?"

Formação de
Animadores Juvenis
O Secretariado Diocesano de Pastoral
Juvenil e Vocacional, como é hábito,
organiza uma Assembleia de Animadores
de Aveiro. Terá lugar no próximo
sábado, dia 22, no Seminário de Aveiro,
entre as 9h e as 13h, com o tema
"Transforma a tua A3 em A4". Destina-
-se a todos os catequistas, animadores
juvenis, chefes de escuteiros,
professores de EMRC e não necessita
de inscrição.Formação para Visitadores

O Departamento da Pastoral da Saúde
da nossa diocese promove no próximo
domingo, dia 23, um encontro de
formação para todos os Visitadores de
Doentes e demais pessoas ligadas à
acção sócio-caritativa. O tema será
"Que serviço e que relação prestamos
à pessoa doente, sua família e
comunidade?" e será trabalhado a
partir de diferentes testemunhos.
Decorrerá no Seminário de Santa
Joana, entre as 15h e as 17h e não
precisa de inscrição. Basta aparecer.


