
MARÇO    2015

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).

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - 2 Reis 5, 1-15a; Sal 41; Lc 4, 24-30

Dia 10 TERÇA-FEIRA - Dan 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35

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

Dia 11 QUARTA-FEIRA - Deut 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19

18h00 Missa em Santiago.
21h00 Palestra para pais e educadores sobre "A Importância de Dizer Não", no

salão do Polo II do Patronato de Vilar.
21h00 Confissões Quaresmais, em Santiago.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - Jer 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23

Dia 13 SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34

2.º aniversário da eleição do Papa Francisco

17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via Sacra, na Sé.
21h00 "24 horas para o Senhor". Missa presidida por D. António Moiteiro, e

início da adoração ao Santíssimo (termina às 21h de sábado).

Dia 14 SÁBADO - Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14

Não há exposição do Santíssimo, na igreja.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 15 DOMINGO IV DA QUARESMA – Ano B
2 Cr 36, 14-16. 19-23; Sal 136; Ef 2, 4-10; Jo 3, 14-21

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

Este domingo é o terceiro de um tempo, que podemos
considerar como viagem de 40 dias até à Páscoa,
revisitando a História da Salvação; se o vivermos assim…
poderemos renovar e actualizar a nossa Aliança com
Deus, de forma consciente, solene e feliz, nas Promessas
Baptismais, na noite santa da Vigília Pascal.

E que melhor proposta para vivermos este tempo
quaresmal que os mandamentos dados por Deus a Moisés
e levados à perfeição por Jesus Cristo? Teremos melhor
guia para o exame da nossa consciência? Próximos estão
os dias em que o sacramento da Reconciliação nos é
mais largamente oferecido, e melhor guião não temos
para nos examinarmos.

É na conformidade amorosa, livre e confiante da nossa
vida com os preceitos dados por Deus a Moisés e
aperfeiçoados por Jesus Cristo, que mostramos a nossa
fidelidade ao Deus da Aliança, que nos convida sempre a
trilhar os caminhos da comunhão de uns com os outros.
Sempre por amor e não por temor. Sempre por amor e
não calculismo. Sempre por amor e não legalismo. Pois
tudo o que é feito sem amor se reduz ao patamar de
lixo.

P. Fausto
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Baptismo de Catecúmenos - 19 de Abril - 15h - Sé
Estamos em processo de preparação para o Baptismo das crianças da catequese
que não são baptizadas e frequentam a nossa catequese no 2.º ou 3.º ano.
Registe os próximos encontros para pais e padrinhos/madrinhas:
- Dia 28 de Março, às 15h30, no centro paroquial
- Dia 18 de Abril, às 15h30, na igreja



"Experimenta vida nova em Jesus"
é o desafio da terceira semana, na
nossa caminhada quaresmal.

O texto do evangelho deste
domingo, que coloca Jesus no Templo
de Jerusalém, o lugar do encontro,
dá o mote para a nossa oração
pessoal e familiar nesta semana.

Assim, 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.

Caminhada de Quaresma:
"Experimenta vida nova em Jesus"

Confissões Quaresmais

O tempo da
Quaresma tem
uma forte
d i m e n s ã o
penitencial. A
celebração do
Sacramento da
Reconciliação (Confissão) reveste-se,
deste modo, de uma importância
acrescida neste tempo. Entre nós,
teremos Confissões em Santiago no
dia 11, às 21h, e na Sé no dia 24, às
21h30. Para esta noite estão
especialmente convocados os grupos
da nossa catequese do 5.º ao 12.º ano.
Além disso, já sabemos que na Sé há
confissões de segunda a sábado; à
quarta-feira, das 15h às 17h, os
restantes, das 9h às 11h.

Aproveitemos a oportunidade para
conseguirmos fazer a experiência de
encontro com o Deus que se faz
Pessoa, Verbo e Palavra em Jesus
Cristo.

Renúncia Quaresmal

Jovens organizam "24 horas para o Senhor"

Os jovens do arciprestado de Aveiro
promovem uma iniciativa chamada "24
horas para o Senhor", de 13 para 14 de
Março, na Igreja de S. Francisco e Santo
António, em Aveiro. Aceitando o desafio do
Papa Francisco na Mensagem para a
Quaresma, diferentes grupos vão assegurar
a oração e adoração ao Santíssimo
Sacramento durante 24 horas. Durante este
tempo, além da oração, estarão presentes
sacerdotes para a celebração do
Sacramento da Reconciliação.
Todos os interessados podem unir-se à
iniciativa, que começará às 21h do dia 13
Março, com Eucaristia presidida por D.
António Moiteiro, que será transmitida no
canal de TV online da diocese.
Os grupos de jovens da nossa catequese assegurarão a presença e a oração
na sexta-feira, entre as 21h e as 23h. Todavia qualquer hora é boa para
adorarmos Jesus Eucaristia, nesta iniciativa convocada pelo Papa Francisco.
Também por isso, não teremos a nossa habitual exposição do Santíssimo no
sábado, na igreja.

Tríduo do Senhor dos Passos
O Tríduo do Senhor dos Passos, na nossa
Paróquia, será como vem sendo hábito no
V Domingo da Quaresma.
Assim sendo, e procedendo este ano a uma
ligeira alteração no programa, teremos no
dia 20 de Março, sexta-feira, uma Via Sacra
Pública, que começará às 21h30, na igreja
de S. Francisco e Santo António, e fará um
percurso até à Sé.
Depois, no sábado, dia 21h30, decorrerá na
igreja, a oração mariana que será acompanhada pela Banda Amizade.
No domingo, a procissão do Senhor dos Passos, sairá da Sé, às 16h, e como
é hábito, o Sermão do Encontro será no cruzamento da rua Nascimento Leitão
e Batalhão Caçadores Dez.
À noite, às 21h30, a orquestra Filarmonia das Beiras apresenta na nossa
Catedral uma das mais conhecidas obras de música sacra: a Paixão Segundo
S. Mateus, de J. S. Bach.

Já entrega-
mos os
envelopes
destinados
à Renúncia
Quaresmal.
Falta ainda
dizer qual o destino desta partilha/
renúncia que somos todos chamados
a fazer neste tempo. Segundo
indicação do nosso bispo, a renúncia
destina-se à Casa Sacerdotal da
nossa diocese e também para os
Cristãos especialmente da Síria e do
Iraque perseguidos e martirizados
tão só por acreditarem em Jesus
Cristo como nós. A partilha de cada
um pode ser entregue no envelope
próprio nos ofertórios das missas.


