INFORMAÇÕES

DEZEMBRO

2014

Dia 21 DOMINGO IV DO ADVENTO – Ano B
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rom 16, 25-27; Lc 1, 26-38
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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Nº 1451

REFLEXÃO

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - 1 Sam 1, 24-28; Sal 1 Sam 2, 1; Lc 1, 46-56
Confissões das 9h às 12h e das 15h às 17h.
Dia 23 TERÇA-FEIRA - Mal 3, 1-4.23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66
Confissões das 9h às 12h e das 15h às 17h.
Dia 24 QUARTA-FEIRA - 2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a, 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
Confissões das 9h às 12h.
Não há missa às 18h, em Santiago, e 19h, na Sé.

Dia 26 SEXTA-FEIRA - S. Estêvão, Primeiro Mártir
Act 6, 8-10; 7, 54-59; Sal 30; Mt 10, 17-22
Não há cartório.
17h00 Missa em Vilar.
Dia 27 SÁBADO - S. João, Apóstolo e Evangelista
1 Jo 1, 1-4; Sal 96; Jo 20, 2-8
15h00 Festa de Natal das crianças da catequese do 1.º ao 4.º ano, no salão D.
João Evangelista (entrada pelo centro paroquial).
17h00 Ensaio para o Cantar dos Reis, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 28 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ – Ano B
Sir 3, 3-7, 14-17a (gr, 2-6, 12-14); Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 22-40
ou Gen 15, 1-6; 21, 1-3; Sal 104; Hebr 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

O Natal está a chegar e a Igreja, especialmente nesta
semana, assumindo-se como porta-voz da humanidade e
mesmo de toda a criação, pede insistentemente a vinda de
Jesus com expressões inspiradas e fortemente significativas:
" Vinde ensinar-nos", " vinde resgatar-nos", vinde libertarnos, não tardeis", vinde iluminar… vinde salvar o homem".
É tão grande a convicção de que o homem precisa de Deus,
que a Igreja não se cansa de pedir que Deus venha ao coração
de cada pessoa, família e povo e faça descobrir em cada
Natal que o ideal de fraternidade e paz, sendo, por graça
de Deus, o futuro da humanidade, é também fruto maduro
do esforço árduo e tantas vezes árido de cada um.
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Dia 25 SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR
Is 52, 7-10; Sal 97 (98); Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18
00h00 Missa do "Galo", presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.
Não há missa às 8h30.
09h00 Missa em Santiago.
10h00 Missa em Vilar.
10h30 Missa na Sé.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Missa na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé.

A surpresa de Deus!

Deus não deixa de estar atento aos gritos da humanidade e
cumpre a Sua promessa ao escolher uma jovem sem
pergaminhos familiares ou académicos, de um canto obscuro
e periférico de Israel, longe dos ruídos, dos holofotes e dos
palácios, sem outras credenciais que uma profunda
humildade e inabalável confiança no Altíssimo, para ser a
Mãe do Messias, tantas vezes anunciado e ansiosamente
esperado.
Deus surpreende tudo e todos e a primeira a surpreenderse é, naturalmente, Maria, que, ao tomar consciência de
que Deus esperava a sua resposta e dela fazia depender o
Seu plano de salvação, não hesita, ainda que não
compreenda, em dizer Sim.
Tão intimamente associada à manifestação de Jesus, pedimos
a Maria que nos acompanhe nestas festas natalícias e nos
ensine a sermos cada vez melhores discípulos do seu Filho.
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Horários
das celebrações do Natal
Na solenidade do Natal do Senhor, no
dia 25, as nossas celebrações
eucarísticas serão as seguintes:
Às 00h, Missa do "Galo", presidida pelo
Bispo Diocesano, na Sé;
Às 9h, no Bairro de Santiago;
Às 10h, em Vilar;
Às 10h30, 12h e 19, na Sé.
Atenção que no dia 24 não há missa às
19h e no dia 25 não há missa às 8h30.

Um gesto pela paz
Na noite de Natal, todos somos
convidados a acender uma vela pela
Paz. A iniciativa é da Cáritas e as velas
podem ser adquiridas no final das
missas, na sacristia e na secretaria.

Cantar
dos
Reis
Nos dias 2 e 3 de Janeiro teremos na
Paróquia diversos grupos que
cumprirão a tradição do Cantar dos
Reis. Em Vilar, os diferentes grupos e
movimentos ali existentes (CNE, ACR,
Vicentinas...) cantarão os Reis na tarde
e noite de sábado, dia 3. Por sua vez,
os escuteiros do agrupamento 191
Aveiro e os jovens da catequese do 9.º
ao 12.º ano e seus catequistas e
animadores cantarão os Reis noutras
zonas do centro da Paróquia, quer nas
noites de sexta-feira, dia 2, quer no
sábado, dia 3. Neste sábado, no final
da missa das 19h, no adro da Sé, os
grupos estarão juntos para cantar os
Reis à comunidade.
Trata-se de uma iniciativa assumida
pelos mais jovens da Paróquia para
manter vivas as tradições da quadra do
Natal, promovendo experiências
significativas e alegres de encontro.

Oração em família para a noite de Natal
Jesus, nosso irmão
és luz que aquece nosso coração.
És força que nos levanta e faz avançar,
és sol nascente que nos ilumina e liberta.
Tu, filho eterno de Deus,
ensina-nos a ver com amor
os rostos irmãos
que puseste ao nosso lado.
Menino Jesus,
fica connosco,
outra vez!

A equipa sacerdotal e redactorial do Diálogo
deseja a todos os paroquianos um santo e feliz Natal!

"Vamos ousar a alegria do Deus connosco - Jesus Cristo"

Nesta teceira semana: “DO DEUS CONNOSCO”

Confissões no Advento

Nos dias 22 e 23 teremos horário
alargado para a celebração do
sacramento da reconciliação na Sé.
Será das 9h até às 12h e das 15h até às
17h. No dia 24 haverá confissões
apenas da parte da manhã. Que
ninguém deixe de preparar o coração
para celebrar o Natal de Jesus.

ORAÇÃO
Estou a chegar ao fim
deste caminho de Advento.
Com Maria, com João Baptista,
com os profetas,
aprendi a confiar mais em Ti,
Deus da esperança.
Em Ti, há razões para a alegria.
Razões grandes.
Mais fortes do que
a escuridão dos dias,
ou do que o meu pecado
é o meu desamor.
Rezar no Advento (ano B) - edições salesianas

