INFORMAÇÕES

JANEIRO

2015

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
SEMANA DE ORAÇÕES PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
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 (termina às 17h).
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
REFLEXÃO

18 de JANEIRO de 2015

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - Hebr 5, 1-10; Sal 109; Mc 2, 18-22
21h15 Reunião de coordenadores do arciprestado de Aveiro, em S. Bernardo.
Dia 20 TERÇA-FEIRA - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir
Hebr 6, 10-20; Sal 110; Mc 2, 23-28
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação Cristã, no centro paroquial.
21h30 Reunião da Equipa das Festas de Verão, no centro paroquial.
Dia 21 QUARTA-FEIRA - S. Inês, virgem e mártir
Hebr 7, 1-3.15-17; Sal 109; Mc 3, 1-6
15h00 Reunião geral dos grupos do Movimento Vida Ascendente, no
Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21H15 Ensaio do CatedrAv, no salão nobre.

Dia 23
10h00
17h00
21h30

SEXTA-FEIRA - Hebr 8, 6-13; Sal 84; Mc 3, 13-19
Encontro dos “padres novos” na Residência Paroquial da Glória.
Missa em Vilar.
Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 24 SÁBADO - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
Hebr 9, 2-3.11-14; Sal 46; Mc 3, 20-21
14h30 Workshop "Leitura Orante da Bíblia", no Seminário de Aveiro (termina às
18h).
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 25 DOMINGO III DO TEMPO COMUM – Ano B
Jonas 3, 1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20
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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Dia 22 QUINTA-FEIRA - S. Vicente, diácono e mártir
Hebr 7, 25 – 8, 6; Sal 39; Mc 3, 7-12
21h00 Formação Bíblica no Seminário de Aveiro.
21h15 Oração Ecuménica, na Igreja Metodista.

Nº 1455

De novo ao princípio!
Depois da festa da Epifania, regressamos ao tempo
comum do ano litúrgico, que não é, de modo algum,
vulgar ou banal, mas tão só um tempo marcado e
alimentado pela celebração do domingo, o dia da Páscoa
do Senhor, da Ressurreição de Cristo. É o tempo em que
seguimos Jesus, nos anos da Sua vida pública, depois
do Baptismo, convidados pela figura lúcida, corajosa,
humilde e pobre de João Baptista, que não hesita em
apontar aos seus discípulos o Cordeiro de Deus, ainda
que fique no deserto, sozinho, a pregar às pedras.
E que dizer de João e André, discípulos do Baptista? Era
apenas a curiosidade que os movia? Não teremos também
de aprender deles, a disponibilidade própria de quem
não está amarrado a pessoas, ideias ou sistemas e a
confiança e abertura ao novo e surpreendente de cada
dia? Parecem-me homens de janelas abertas, disponíveis
e ávidos do melhor. Não é de estranhar, pois, que o
encontro com Jesus, por tão intenso e verdadeiro, não
possa ter sido calado, mas antes partilhado de imediato
com Pedro.
Aprendamos com João Baptista e estes discípulos, para
sermos membros cada vez mais activos da "Igreja alegre
e sem fronteiras", que este ano nos propomos
experimentar e celebrar.
P. Fausto
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A Vocação e a Missão da Família - Sínodo dos Bispos
Terminada a III Assembleia Geral
Extraordinária do Sínodo dos Bispos
sobre "Os desafios pastorais sobre a
família no contexto da evangelização",
celebrada em 2014, o Papa Francisco
decidiu tornar pública a Relatio
Synodi, documento que concluiu os
trabalhos sinodais. Ao mesmo tempo,
o Santo Padre estabeleceu que esse
documento servisse de Lineamenta
para a XIV Assembleia Geral Ordinária,
a realizar de 4 a 25 de outubro de 2015.
Aquele relatório terminava dizendo que
“as reflexões propostas, fruto do
trabalho sinodal realizado com grande
liberdade e num estilo de recíproca
escuta, procuram lançar questões e
indicar perspectivas, que deverão ser
amadurecidas e definidas na reflexão
das Igrejas locais, no ano que nos
separa da Assembleia Geral Ordinária
do Sínodo dos Bispos” (Relatio Synodi
n. 62).
Por isso, foi acrescentada uma série
de perguntas para conhecer o
acolhimento que teria o documento e
solicitar o aprofundamento do trabalho
iniciado na Assembleia Extraordinária.
Trata-se de “repensar com renovada
frescura e entusiasmo o que a
revelação, transmitida na fé da Igreja,
nos diz sobre a beleza, a função e a

dignidade da família” (Relatio Synodi,
n. 4).
Nesta perspectiva, somos chamados a
viver “um ano para amadurecer, com
verdadeiro discernimento espiritual, as
ideias propostas e encontrar soluções
concretas para tantas dificuldades e
os inúmeros desafios que as famílias
devem enfrentar” (Papa Francisco,
Discurso na sessão de encerramento,
18 de outubro de 2014). O resultado
desta consulta, juntamente com a
Relatio Synodi, dará o material para o
Instrumentum laboris da XIV
Assembleia Geral Ordinária de 2015.
Por isso, somos todos convidados,
individualmente ou em grupo, a ler,
conhecer, estudar o documento e a
responder às questões que nos
levanta. O texto pode ser consultado
no nosso site ou então pedido na
secretaria paroquial, onde devem ser
também entregues as respostas.

Padre Georgino apresenta livro
Na próxima terça-feira, às 21h, será apresentado o livro “Crescer
na FÉ e Anunciar a Alegria do Evangelho", 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!

Semana de Oração
PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
18-25 DE JANEIRO DE 2015
Começamos a Semana de
Oração pela Unidade dos
Cristãos. «Dá-me de
beber!»
é o tema
proposto para esta
semana que se baseia no
relato bíblico do encontro
de Jesus com a mulher
samaritana (João 4, 7).
Para fortalecermos a unidade entre todos os cristãos somos desafiados a
rezar juntos. Entre nós, no arciprestado de Aveiro, teremos uma Celebração
Ecuménica que decorrerá esta quinta-feira, às 21h15, na Igreja Metodista,
situada na Rua Engenheiro Oudinot.
Entretanto, podemos, desde já, rezar:

Que o Senhor Deus vos abençoe e proteja,
encha os seus corações de ternura e as vossas almas de alegria,
os vossos ouvidos de música e as vossas narinas de perfume,
vossas línguas de cânticos que levem esperança.
Que Jesus Cristo, a Água Viva, esteja atrás de vós como protecção,
diante de vós como guia, ao vosso lado como companhia,
dentro de vós como consolo, sobre vós como bênção.
Que o Espírito dador de vida sopre sobre vós
para que os vossos pensamentos sejam santos,
actue em vós para que o vosso trabalho seja santo,
impulsione vossos corações para que amem o que é santo,
vos fortaleça para que defendam o que é santo.
Que Ele habite em vossos corações, regando a secura e derretendo a frieza,
que Ele alimente no mais fundo de vossas almas o fogo do seu amor
e vos conceda uma fé verdadeira, uma esperança firme
e um amor sincero e perfeito.
Amém.

