INFORMAÇÕES

MARÇO

2015

Dia 01 DOMINGO II DA QUARESMA – Ano B
Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rom 8, 31b-34; Mc 9, 2-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
20h00 Encerramento do Convívio Fraterno, no Seminário de Aveiro.

01 de MARÇO de 2015

REFLEXÃO

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - Dan 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38
Oficina de Oração e Vida, (aberta a todos os interessados), na Igreja
de S. Francisco, às 15h e às 21h.
17h00 Reunião de Visitadores de doentes.
Dia 03 TERÇA-FEIRA - Is 1, 10.16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação cristã, no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR-Vilar, 21h30, na cave da igreja.
21h30 Reunião de direcção do Agrupamento 191Aveiro.
Dia 04
15h00
18h00
21h00

SEXTA-FEIRA - Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21, 33-43.45-46
Reunião de responsáveis da catequese de infância.
Missa em Vilar.
Via Sacra, na Sé.

Dia 07 SÁBADO - Miq 7, 14-15.18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32
Dia Paroquial do Acólito.
15h00 Reunião dos pais dos catecúmenos, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 08 DOMINGO III DA QUARESMA – Ano B
Ex 20, 1-17; Sal 18; 1 Cor 1, 22-25; Jo 2, 13-25
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Ofertório para a Caritas.
10h00 Formação Permanente dos MECs, em Schoenstatt (termina às 17h).
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Dia 06
15h00
17h00
18h30

Experiência marcante
Depois da experiência de deserto do domingo passado
em que sentimos forte o apelo a entrar sem medo no
período austero da quaresma e ao silêncio, para
podermos melhor ouvir a voz de Deus, somos, neste
domingo, convidados por Jesus, a subir com Pedro, Tiago
e João, ao monte Tabor.
O grupo é pequeno e a subida, por ser íngreme, requer
cuidados, mas o risco e o esforço da caminhada foram
plenamente recompensados. Pedro não queria mesmo
outra coisa senão ficar ali, bem quieto, a contemplar o
rosto radiante e luminoso do Mestre e o brilho das suas
vestes. Era um assombro que até arrepiava, e dizia
"como é bom estarmos aqui!"

QUARTA-FEIRA - Jer 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28
Reunião dos Grupos de Vida Ascendente, no centro paroquial.
Missa em Santiago.
Assembleia Geral da Associação do Coro da Catedral de Aveiro (CatedrAv).

Dia 05 QUINTA-FEIRA - Jer 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.
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Só que a vida, tendo também momentos felizes, não é
propriamente um mar de rosas, e não foi para ficarmos
felizes, lá em cima, no monte, que Jesus nos convidara
a subir, mas tão só para nos ajudar a compreender que o
sofrimento e a morte, continuando a ser um mistério,
não têm a última palavra e a glória da ressurreição, sem
nos livrar das trevas da morte, vem dar sentido novo e
jubiloso à vida do homem.
Prosseguindo a nossa quaresma, aprendamos, como
Abraão, a confiar, sem reservas, em Deus, e a cuidar
ainda mais a nossa relação com Ele, para que, "de coração
purificado", possamos celebrar, com verdade, as Festas
Pascais que se aproximam.
P. Fausto
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Desanuviar com a Bíblia no CUFC
Caminhada de Quaresma:

"Encontra-te com Jesus"
A nossa caminhada quaresmal traz,
nesta segunda semana, um novo
desafio: "Encontra-te com Jesus".
O texto do evangelho da
Transfiguração de Jesus dá o mote
a esta imperativo.
No final das missas distribuímos
para todas as famílias (uma folha
por casa) uma proposta de oração a
partir da Palavra de Deus (Lectio
Divina). As crianças, adolescentes e
jovens da nossa catequese recebem
a mesma proposta com materiais
diferentes.
Bom seria que em família
rezássemos em conjunto a partir da
Palavra de Deus.

O objectivo desta proposta é
proporcionar a todos um caminho de
preparação para a celebração do
Mistério Pascal de Jesus, o mistério
central da nossa fé.

O Centro Universitário Fé e Cultura promove esta quinta-feira, dia 5, às
21h, um encontro intitulado "Desanuviar com a Bíblia" com a presença do
Pe. Rui Santiago Cssr. No texto de apresentação do evento, os promotores
escrevem: "O cristianismo deve muito à mesa, ao encontro, à comida e à
bebida, ao convívio, à celebração, a jantares, almoços e banquetes”. A última
Ceia foi isso, um jantar e a primeira missa. Vem passar esta noite divertida
connosco, e traz um alimento para partilhar com o Projecto Fundo Solidário,
do CUFC.

Semana Cáritas
Oficinas de Oração e Vida

Esta segunda-feira começa uma
Oficina de Oração e Vida, na igreja de
S. Francisco. Para que o maior número
de pessoas possa aproveitar esta
oportunidade, haverá dois horários
disponíveis: um à tarde, às 15h, outro
à noite, às 21h. Se quiser participar
basta aparecer em qualquer uma das
sessões.

Palestra no Patronato

A Semana Nacional Cáritas, de 1 a 8 de
Março, tem por tema "Num só coração,
uma só família humana". A Cáritas
Portuguesa pretende, desta forma,
chamar a atenção para todas as questões
relacionadas com a Família. Tendo em
vista, não só o Sínodo Ordinário dos
bispos de 2015 sobre "Os desafios
pastorais sobre a família em contexto de
evangelização", mas também outras
razões como é a campanha internacional
"Uma Só Família Humana, Alimento para
Todos" que termina em Maio de 2015.
Tem também em consideração o quadro político, nacional e internacional,
onde são relevantes para o contexto da família, as campanhas propostas e
integradas no "Ano Europeu para o Desenvolvimento" e nos "Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável".
O presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, apela aos portugueses que sejam
generosos nas dádivas financeiras, embora reconheça que já não são capazes
de "dar mais" porque têm sido "muito solicitados".

