
NOVEMBRO    2014

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.

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - SS. André Dung-Lac, presbítero
Ap 14, 1-3, 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4

21h30 Reunião com o agrupamento 794-Vilar, ACR e Vicentinas (preparação da
caminhada de Advento).

Dia 25 TERÇA-FEIRA - S. Catarina Alexandrina, virgem e mártir
Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11

21h00 Palestra no CUCF com D. António Couto sobre a linguagem dos Salmos.
21h30 Reunião de todos os irmãos do Santíssimo Sacramento.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da

Iniciação Cristã, no centro paroquial.

Dia 26 QUARTA-FEIRA - Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.

Dia 27 QUINTA-FEIRA - Ap 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3, 9a; Sal 99; Lc 21, 20-28
21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no centro paroquial.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na sede da Banda Amizade.

Dia 28 SEXTA-FEIRA - Ap 20, 1-4, 11 – 21, 2; Sal 83; Lc 21, 29-33
10h30 Encontro dos "padres novos", na Palhaça.
17h00 Missa em Vilar.

Dia 29 SÁBADO - Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36
RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
Dia de Reflexão e Festa do Compromisso do 9.ºano.

10h00 Encontro arciprestal de Acólitos nas instalações da Capela de
Aradas(termina às 12h30).

15h00 Reunião dos Casais de preparação do Baptismo, no salão nobre do
centro paroquial.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 30 DOMINGO I DO ADVENTO – Ano B
Is 63, 16b-17, 19b; 64, 2b-7: Sal 79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37
RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
16h00 Encontro dos religiosos e religiosas da diocese com o Sr. Bispo, no

centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na abertura do Ano da Vida

Consagrada.

Não um reino qualquer, social, político ou de faz de conta,
mas de serviço, que se torna uma verdadeira senha de
pertença e selo de vida, garantido e reconhecido. Sim, esse
é o Reino de Deus, que cresce na história, a que Jesus
porá termo, como verdadeiro Rei, quando vier, no fim dos
tempos, em poder e majestade, julgar toda a humanidade.

O julgamento não será entre ricos e pobres, poderosos ou
pequenos, entre raças, ideologias ou cultos, mas em função
do respeito e do amor que cada um pôe no serviço prestado.

 É um reino especial em que o homem, cada homem, é o
centro e tem sempre prioridade, pois, tudo tem valor, na
medida em que dado / feito com amor.

A liturgia ao colocar a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo, no último domingo do ano litúrgico, quer
maternalmente lembrar-nos que o cemitério não é o destino
do homem, que há vida para além da morte e que a última
palavra é sempre de Jesus Cristo, Rei e Senhor.

Preparado para todos, tomarão posse desse Reino os que,
livremente, tenham feito das Obras de Misericórdia
verdadeiro programa de vida. Para estes, as portas do Reino
estão abertas e tudo preparado para as "núpcias eternas
do Cordeiro imolado"; para os outros, não sabemos se muitos
ou poucos, o destino é diferente, mas necessariamente
trágico e irreversível. Tudo questão de Amor e Liberdade!

P. Fausto
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Rei de amor!
Bendito seja o Senhor,
Rei de todo o amor.
Poderoso pelo dar,
Inteiro no acolher.

Meu Deus, Rei de Amor
Ensina o que há de maior:
Estender a  mão para ajudar
Preparar o coração para acolher.

Tanta fome e sede para saciar
Tanto irmão para acolher e visitar...
Atreve-te a ser somente amor
E estarás tão perto do Rei e Senhor.

 P.JAC

Caminhada de Advento....

Não foi um Sínodo extraordinário da
Família que aconteceu na tarde de
sábado, dia 15, na Paróquia, mas a mesma
realidade preocupava os Casais de
preparação do Baptismo e do
Matrimónio e foi o mesmo Espírito que
conduziu os trabalhos desenvolvidos
nessa tarde, com grande abertura,
respeito e vontade de servir. Assim,
Constatámos a necessidade generalizada
de Catequese sobre o Batismo e
Matrimónio.
Sentimos o dever de um esforço
redobrado em rever conteúdos,
materiais e estratégias, na preparação
destes sacramentos, respeitando as
várias situações dos noivos/ casais que
nos procuram.
Comprometemo-nos na estruturação de
um serviço de acompanhamento aos
novos casais.
Finalmente, alegrando-nos pelo
compromisso de todos os Casais, que têm
desenvolvido este serviço à família,
apreciado dentro e fora da diocese,
reconhecemos que é justa e legítima a
alegria, mas não menos certa a
necessidade de sangue novo para novo
folgo e novas respostas.

Ecos duma
Assembleia extraordinária

O tempo do Advento motiva um caminho de preparação para celebrarmos a
solenidade do Natal, o mistério da encarnação do Filho de Deus, na história
humana. Com esse intuito, foi preparada uma proposta muito simples para todos
os cristãos, de todas as idades. O lema que nos congrega é "Vamos ousar a
alegria do Deus connosco - Jesus Cristo". Trata-se de uma proposta a partir da
Liturgia da Palavra deste tempo e que terá na estrela o símbolo do caminho,
construindo-a semana a semana, na comunidade e na família, no local onde
colocaremos, depois, o presépio. Em cada semana será proposto um gesto pessoal
de compromisso e uma oração para rezar individualmente e em família.
Às crianças, adolescentes e jovens da catequese entregaremos as partes da
estrela em cada semana do advento, depois de a colocarmos na estrela comunitária
da nossa igreja.
Disponibilizaremos um cartão com a oração para ser rezada por todos e essa
entrega será feita no final das missas.
Teremos ainda disponível para quem quiser o "habitual" livro dos Salesianos, Rezar
no Advento, com um proposta simples de oração.
Todo este material, não sendo a caminhada em si mesma, são subsídios e apoios
para vivermos bem este tempo e prepararmos assim o Natal.
Para fazer face às despesas do material, pedimos uma pequena contribuição. Mas
que ninguém fique sem eles por causa disso.
O mais importante é que não deixemos de preparar e viver bem o Natal que é
Jesus, presente e dom de Deus, o próprio Deus connosco.

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,

Conselho Pastoral

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.

Com a festa de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo, concluímos o
ano litúrgico. O tempo do advento,
que se inicia no próximo domingo,
marca  o começo de um novo ano
litúrgico. Porque é hora, reuniremos
o renovado conselho pastoral
paroquial, na próxima quinta-feira, às
21h30, no centro paroquial. A presença
de todos os conselheiros torna mais
visível e efectiva a corresponsabilidade
de todos na construção de uma
comunidade segundo o lema que nos
congrega: Ser Igreja alegre, sem
fronteiras!

O Departamento da Pastoral da Saúde
da nossa diocese promove este
domingo, 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
decorrerá no Seminário de Santa
Joana, entre as 15h e as 17h e não
precisa de inscrição. Basta aparecer.
E que bom seria se fossem muitos!

Formação para Visitadores


