
FEVEREIRO    2015

Dia 15 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM – Ano B
Lev 13, 1-2. 44-46; Sal 31; 1 Cor 10, 31– 11, 1; Mc 1, 40-45

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - Gen 4, 1-15.25; Sal 49; Mc 8, 11-13

Dia 17 TERÇA-FEIRA - SS. Sete Fundadores da Ordem dos Servitas de Nossa Senhora

Gen 6, 5-8 – 7, 1-5.10; Sal 28; Mc 8, 14-21

DIA DE CARNAVAL - Não há Cartório

21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparar a celebração das Cinzas.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da

Iniciação cristã, no centro paroquial.

Dia 18 QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Início da Quaresma
Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18

08h30 Missa na Sé.
10h00 Recolecção do clero, em Albegaria-a-Velha.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Missa com Imposição das Cinzas, na Sé, presidida pelo Bispo Diocesano.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25

21h00 Formação Bíblica no Seminário de Aveiro.

Dia 20 SEXTA-FEIRA - Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15

17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via Sacra, na Sé.

Dia 21 SÁBADO - Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32

09h30 Encontro para todos os acólitos do arciprestado, na igreja de
S. Bernardo.

15h00 Fórum de Pais, no Salão das Florinhas (entrada pelo centro paroquial).
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 22 DOMINGO I DA QUARESMA – Ano B
Gen 9, 8-15; Sal 24; 1 Pedro 3, 18-22; Mc 1, 12-15

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Dia do Dirigente do CNE

10h00 Formação para novos MEC's, no centro paroquial.
15h00 Formação para agentes da Pastoral da Saúde, no Seminário de Aveiro.
19h00 Missa Estacional com nomeação de novos MEC's presidida pelo Bispo

Diocesano.

Assim diz o povo e é verdade, porque muitas vezes
ficamos pelas aparências e não atendemos à pessoa que,
independentemente do seu estatuto económico, social,
religioso, familiar ou grau de saúde, é sempre credora
da nossa maior consideração. Grande lição nos dá Jesus
neste domingo!

Já demos conta que grande parte do dia-a-dia de Jesus
é passado junto das pessoas doentes e atribuladas, mas
hoje vai mais longe, mesmo contra todos os princípios e
leis vigentes, ao aproximar-se do leproso, sem
preconceitos, apenas por ser pessoa e esta não perder a
dignidade por estar doente.

À súplica confiante e delicada do leproso, responde Jesus
com magnanimidade e prontidão: "quero: fica limpo".
Liberto da enfermidade e do estado de humilhação
permanente a que a doença o submete, o leproso
reencontra-se consigo mesmo, com a sociedade e com
Deus. É um homem novo!

Não temos o poder taumatúrgico de Jesus, mas não
esqueçamos que também podemos curar. E às vezes basta
um olhar, uma palavra, um sorriso e até a presença
silenciosa…!

P. Fausto
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"Quem vê caras não vê corações!"
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"Jesus é o Filho de Deus: Escuta-O" é o lema que nos
congrega durante o caminho de preparação da Páscoa e
baseia-se na Liturgia da Palavra dos Domingos da
Quaresma.
Esta proposta dos Secretariados Diocesanos da Educação
Cristã estabelece como símbolo da caminhada uma árvore
com ramos secos que será colocada na quarta-feira de
Cinzas, na igreja, e enriquecida nas eucaristias dominicais.
Semana a semana distribuiremos a todos uma folha com uma proposta para leitura
orante da Bíblia (Lectio Divina), em família (ver página ao lado).
Às crianças e adolescentes da catequese entregaremos em cada semana um
pequeno folheto com uma proposta de oração que se pretende que seja trazida
no domingo seguinte para a Eucaristia, a fim de colocar na árvore, símbolo da
nossa caminhada.
Aos jovens entregaremos um desdobrável com proposta de oração para o tempo
quaresmal.
O objectivo de tudo isto é proporcionar a todos um caminho de preparação
para a celebração do Mistério Pascal de Jesus, o mistério central da nossa fé.

A Cáritas Portuguesa
está a promover uma
campanha de recolha
de roupas para as
crianças e jovens
refugiados da Síria.
Aqueles que quiserem contribuir com
roupas de Inverno podem deixá-las na
secretaria paroquial, até esta sexta-
feira. A paróquia tratará de as fazer
chegar à Cáritas Diocesana.

A LECTIO DIVINA é um modo de rezar a
Palavra de Deus. Supõe alguns
princípios: a unidade dos livros; a
actualidade e encarnação da Palavra;
a fé em Jesus Cristo, vivo na
comunidade.

Vamos enumerar, de modo sucinto, o
que este método tem de essencial,
seguindo os seus passos:

1. LECTIO (leitura): Trata-se duma
"leitura" em sentido etimológico, isto
é, duma "recolha" (de lego), muito mais
rica do que um simples "ler", porque
se trata dum "ler" com a finalidade de
recolher o sentido profundo da Palavra:
mensagem, sugestões, inspirações.

2. MEDITATIO (meditação): Se a Lectio
respondia à pergunta: "Que diz o
texto?", a Meditatio pretende
responder à pergunta: "Que diz o
texto, para mim?". Para este segundo
passo é necessário utilizar a razão e o
sentido comum para encontrar a
verdade escondida no texto. Como
tal, é necessário dialogar com o texto,
pondo-lhe certas questões, que o
levam a entrar no nível da nossa vida.

3. ORATIO (oração): Neste passo, a
pergunta fundamental é: Que me faz
o texto dizer a Deus? Até agora, era o
Senhor a falar connosco, a apresentar-
nos a Sua proposta; agora, é o momento
da nossa resposta à proposta de Deus.
Esta é a característica fundamental da

Caminhada de Quaresma:
"Jesus é o Filho de Deus: Escuta-O"

Resposta para
o Sínodo dos Bispos

Fórum de Pais:
dia 21, às 15h, salão das Florinhas do Vouga

Irá decorrer no próximo
fim-de-semana, o
Cenáculo de Aveiro, um
encontro para todos os
caminheiros do CNE da
Região. Esta iniciativa
terá lugar em Albergaria-
a-Velha.

Cenáculo Regional

oração cristã. E esta minha resposta
exprime-se em sentimentos de louvor,
súplica, acção de graças, pedido de
perdão.

4. CONTEMPLATIO (contemplação):
Alguém disse que a Contemplatio é o
que fica nos olhos e no coração,
quando acabou a Oratio. É como o
fruto da árvore. A Contemplatio é a
concentração da minha atenção, não
em sentimentos ou em orações, mas
na Pessoa de Jesus e na Sua relação
com o nosso mundo. Esta, sendo o
ponto de chegada de todas as etapas
exige um novo começo de todo o
processo, isto é, torna-se o ponto de
partida para nova Lectio Divina.

5. ACTIO (acção): Durante a
Contemplatio assumimos como dom de
Deus o seu próprio olhar, ao julgar a
realidade, e interrogamo-nos: qual é
a conversão da mente, do coração e
da vida que o Senhor nos pede? A lectio
divina não está concluída, na sua
dinâmica, enquanto não chegar à
acção, que impele a existência do fiel
a doar-se aos outros na caridade. Que
devo fazer? Que vou fazer?

Fomos oito! Oito
cristãos da nossa
paróquia que se
reuniram na noite
de sexta-feira, dia
13, durante mais
de duas horas, para procurar
compreender e dar resposta às questões
do inquérito do Sínodo dos Bispos
dedicado à Família. A porta esteve sempre
aberta, o trabalho decorreu sereno e
esclarecedor. Agora, continua a ser
possível e desejável a resposta de todos
que deve ser entregue na secretaria
paroquial até ao final do mês de Fevereiro.
É também certo que alguns grupos
paroquiais estão a fazer esse trabalho, e
todos os contributos ajudarão o Sínodo
dos Bispos a discernir os melhores
caminhos para a Família e para a Igreja.

Recolha para a Síria

Acolhemos no Fórum de Pais, no próximo sábado, às 15h,
o casal Teresa e Niall Power e os seus seis filhos. Um
testemunho e uma partilha sobre "A Família, Escola de
Fé". A entrada é pelo nosso centro paroquial.

O que é a Lectio Divina?


