
JANEIRO    2015

Dia 11 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR – Ano B
Is 42, 1-4.6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Mc 1, 7-11
ou     Is 55, 1-11; Sal Is 12; 1 Jo 5, 1-9; Mc 1, 7-11

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Apresentação à comunidade dos catecúmenos, na Sé.
16h00 Concerto solidário, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Hebr 1, 1-6; Sal 96; Mc 1, 14-20
21h30 Reunião catequistas do 5.º ao 8.º ano e de animadores juvenis do 9.º

ao 12.º ano, no centro paroquial.

Dia 13 TERÇA-FEIRA - S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
Hebr 2, 5-12; Sal 8; Mc 1, 21-28

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

Dia 14 QUARTA-FEIRA - Hebr 2, 14-18; Sal 104; Mc 1, 29-39
10h00 Conselho Presbiteral, na Casa Diocesana de Albergaria.
18h00 Missa em Santiago.
21H15 Ensaio do CatedrAv, no salão nobre.

Dia 15 QUINTA-FEIRA - Hebr 3, 7-14; Sal 94; Mc 1, 40-45
21h00 Missa em honra de Santo Amaro, em Vilar.
21h00 Formação Bíblica no Seminário de Aveiro.

Dia 16 SEXTA-FEIRA - Hebr 4, 1-5.11; Sal 77; Mc 2, 1-12
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Conselho Diocesano de Pastoral, no Seminário de Aveiro.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 17 SÁBADO - S. Antão, abade
Hebr 4, 12-16; Sal 18 B; Mc 2, 13-17
Inicia o Peditório pelas ruas da Paróquia a cargo da Irmandade do
Senhor dos Passos.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 18 DOMINGO II DO TEMPO COMUM – Ano B
1 Sam 3, 3b-10. 19; Sal 39; 1 Cor 6, 13c-15a.17-20; Jo 1, 35-42

10h00 Missa festiva em honra de Santo Amaro, em Vilar.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h00 Formação para MECs, no Seminário de Aveiro.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

O tempo corre depressa. Ainda há pouco cantávamos
com os Anjos e os pastores a alegria do nascimento do
Menino e, hoje, já adulto, assistimos ao Seu baptismo,
no rio Jordão, por João, e à apresentação do Seu
programa.

Com uma irrepreensível e esmerada educação familiar,
apetrechado com os segredos da profissão que aprendera
do pai e conhecedor profundo das Escrituras Sagradas,
Jesus está bem preparado para realizar o que Isaías
predissera acerca do Messias.

Não perde tempo em anunciar as linhas mestras da Sua
mensagem. Exclui, em absoluto, todas as formas de
violência e proclama a vida e a dignidade de todos; diz
que vai respeitar o caminho e o ritmo de cada um, sem
desistir, jamais, mesmo daqueles que são como candeias
fumegantes ou frágeis como os caniços, porque merecem
todos o mesmo respeito e a todos se sente enviado para
anunciar o coração misericordioso de Seu Pai. Não quer
outra coisa senão servir, mesmo que isso Lhe custe a
vida, e só Se sente bem a fazer a vontade de Deus.

O Espírito Santo, que hoje desceu sobre Jesus, no Jordão,
em forma de pomba, e O consagrou para a Missão, é o
mesmo que, pelo Baptismo, nos torna Filhos de Deus,
irmãos em Cristo e continuadores do Seu projecto. Será
que todos os baptizados estão convictos da sua
dignidade, missão e responsabilidade?

P. Fausto
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De 18 a 25 de Janeiro terá lugar o
tradicional Oitavário de Oração pela
Unidade dos Cristãos. O guião deste
ano foi preparado pelas Igrejas
presentes no Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC). O tema
assenta no apelo feito por Jesus à
mulher samaritana: «Dá-me de beber!»
(João 4,7). Um apelo que quebra
preconceitos religiosos e culturais,
que abre ao diálogo na diversidade e
que revela a importância do
acolhimento e da partilha de dons como
expressão da necessária
complementaridade que deve existir,
entre cristãos e Igrejas.

Como habitualmente, o material
litúrgico editado é adaptado para a
realidade Portuguesa, num trabalho
conjunto do Conselho Português de
Igrejas Cristãs (COPIC) e da Comissão
Episcopal da «Missão e Nova
Evangelização» da Igreja Católica
Romana.

18 - 25.jan.2015

Semana de oração pela unidade dos cristãos
O lugar de Vilar
celebra a festa em
honra do seu
padroeiro. No dia 15,
haverá eucaristia no
dia litúrgico de Santo
Amaro, às 21h,
seguida de um
pequeno convívio.
Depois, no domingo
dia 18, a missa festiva
começa às 10h, e
será animada pelo
Agrupamento 794
Vilar. A partir das
14h30, começa um
rally paper
organizado pelos
pioneiros do agrupamento de
escuteiros. Às 17h, na antiga escola
será apresentado um livro da autoria
de Francisco Gamelas. A organização
está a cargo da Mordomia das Festas
de Vilar que integra elementos da ACR,
Agrupamento 794 e Associação Viver
Vilar.

Santo Amaro em Vilar

No próximo dia 20, às
21h,  será apresenta-
do o livro “Crescer
na FÉ e Anunciar a
Alegria do Evange-
lho", da autoria do
padre Georgino
Rocha. O evento
decorrerá no CUFC e
contará com a

presença de D. António Moiteiro (Bispo
de Aveiro), do Pastor Eduardo Conde
(Igreja Metodista), e de Manuel
Oliveira Sousa (CDJP). A entrada é livre!

Padre Georgino
apresenta livro

A celebração a nível nacional, que
contará com a presença dos hierarcas
das diferentes Igrejas, ocorrerá na Sé
Católica da cidade de Setúbal, no dia
24 de Janeiro de 2015, pelas 16h00.

Entre nós, no arciprestado de Aveiro,
a Oração Ecuménica será no dia 22,
às 21h15, na Igreja Metodista, situada
na Rua Engenheiro Oudinot.

Já lá vai um ano em que o órgão de
tubos da nossa Igreja serve a
comunidade e, particularmente, as
Assembleias litúrgicas das 10h30 e
19h00 de Domingo. Tem sido muito
admirado, fotografado e, às vezes,
criticado, não deixando ninguém
indiferente. Isso, sendo muito bom,
tornar-nos-ia ainda mais felizes, se
despertasse no coração de crianças,
adolescentes e jovens da nossa
Paróquia, vontade de aprender órgão,
para poderem, também, um dia, servir
a comunidade. Temos de preparar o
futuro, para não acontecer ao órgão
novo o que aconteceu ao histórico,
que é lindo… mas condenado ao pó e
ao silêncio!

Desafios!

A Diocese de Aveiro vai reabrir o processo de
canonização de santa Joana, que, efetivamente, só
foi beatificada, a 4 de abril de 1693. D. António Moiteiro
fez o anúncio público da decisão na Missa em que se
assinalaram os 50 anos do documento do Papa Paulo
VI que confirmou santa Joana como padroeira da
cidade e da Diocese de Aveiro, no dia 5 de janeiro.

(...) recordou ainda que, depois da beatificação de
1693, foram feitas diversas tentativas, mas sem sucesso.
(...) e realçou que se o processo chegar a bom porto
Santa Joana receberá culto universal, em vez de o
culto estar limitado à Diocese de Aveiro, a Portugal e
à Ordem Dominicana.

Reabertura do processo de canonização de “Santa” Joana

D e c o r r e
este fim-de-
s e m a n a ,
pelas 16h, na
nossa igreja
o concerto
solidário a favor da ADAV.
As famílias apoiadas pela ADAV, a quem
se destinam os géneros recolhidos,
necessitam especificamente de fraldas,
leite até doze meses e ainda leite UHT.
APELAMOS À SUA GENEROSIDADE.

Concerto
Solidário


