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Solenidade de todos os Santos

Dia 01 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS – Ano B
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

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

16h00 Celebração da Palavra nos Cemitérios Central e Sul.

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos

Is 25, 6a-7-9; Sal 22; 1 Tes 4, 13-18; Jo 6, 51-58  (não há missa às 8h30 na Sé)

10h30 Missa no Cemitério Central, presidida por D. António Moiteiro.
16h00 Missa no Cemitério Sul.

19h00 Missa na Sé.

Dia 03 TERÇA-FEIRA - S. Martinho de Porres, religioso

Rom 12, 5-16a; Sal 130; Lc 14, 15-24

21h15 Conselho Arciprestal de Pastoral, em S. Bernardo.

21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos da
Iniciação, no centro paroquial.

Dia 04 QUARTA-FEIRA - S. Carlos Borromeu, bispo

Rom 13, 8-10; Sal 111; Lc 14, 25-33

18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião do Secretariado da Pastoral Familiar, no centro paroquial.

Dia 05 QUINTA-FEIRA - Rom 14, 7-12; Sal 26; Lc 15, 1-10

17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.

21h00 Assembleia de Movimentos de Vilar, na cave da igreja.

Dia 06 SEXTA-FEIRA - S. Nuno de Santa Maria, religioso

Rom 15, 14-21; Sal 97; Lc 16, 1-8

15h30 Reuniãos das responsáveis da catequese da infância, no centro paroquial.

17h00 Missa em Vilar.

21h00 Acção aberta sobre Catequese Familiar, no Seminário de Santa Joana.

Dia 07 SÁBADO - Santa Maria no Sábado

Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Sal 144; Lc 16, 9-15

09h30 Reunião dos Directores dos Coros Paroquiais, no centro paroquial.

15h00 Reunião de Visitadoras/Colectoras da paróquia, no centro paroquial.

18h00 Formação de Acólitos, no salão por cima da sacristia.

19h00 Missa com jovens e o agrupamento 191-Aveiro, na Sé.

Dia 08 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM – Ano B
1 Reis 17, 10-16; Sal 145; Hebr 9, 24-28; Mc 12, 38-44   ou   Mc 12, 41-44

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

INÍCIO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS
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De todos e com todos, canonizados ou não, na plenitude
da comunhão com Deus, é a Festa de todos os Santos que
celebramos neste domingo, em ambiente de profunda
esperança e intensa alegria, porque um dia partilharemos
da mesma felicidade.

Com esta festa, somos transportados ao "fim dos tempos"
para assistirmos à liturgia celeste, onde os Anjos e os Santos
celebram os louvores de Deus, pela alegria inexcedível da
plena comunhão de uns com os outros, independentemente
dos laços de sangue ou de amizade que os tenham unido,
do lado de cá da margem.

Não se nasce santo, nem o santo se faz de repente, nem a
santidade resulta de piedosos desejos ou ímpetos de fervor,
mas é fruto duma caminhada ininterrupta de fidelidades e
imperfeições, de avanços e recuos, de sonhos e ilusões, de
quedas e recuperações…, sempre confiantes na misericórdia
de Deus e comprometidos na solidariedade com todos os
companheiros de jornada, rumo a esses "novos céus e nova
terra", onde os sonhos são realizados e os projectos
conseguidos… e em que "Deus é tudo em todos."

Ao celebrarmos a Solenidade de todos os Santos, devemo-
nos interrogar sobre se os nossos caminhos, hoje, levam a
esse "Amanhã" que desejamos. E, se não, há que mudar de
rumo, enquanto é tempo, sabendo que só as Bem-
aventuranças são caminho seguro para a Pátria dos Sonhos,
onde Deus e todos os Santos nos aguardam.

P. Fausto



No próximo sábado, dia 7, haverá uma sessão de
esclarecimento sobre Voluntariado Missionário, às
10h30, no Centro Universitário Fé e Cultura. Este
encontro destina-se a todos os cristãos, jovens e
adultos da nossa Diocese, que sintam este desejo
de conhecer melhor este trabalho de voluntariado,
bem como tirar algumas dúvidas de como se processa todo este caminho de
descoberta de si mesmo, dos outros e de Deus nos outros.

O Secretariado Diocesano de Liturgia propõe umas JORNADAS DE FORMAÇÃO
LITÚRGICA destinadas a leitores, acólitos, zeladores, sacristães, cantores e
instrumentistas, ministros extraordinários da  comunhão, fotógrafos, catequistas
e aberta a outros agentes pastorais. Esta iniciativa dará resposta doravante à
formação inicial dos candidatos a Ministros Extraordinários da Comunhão e à
creditação de fotógrafos, por isso, é de toda a utilidade que, para o exercício
destes ministérios, tanto uns como outros frequentem obrigatoriamente estas
Jornadas.

A nossa paróquia assume o valor da inscrição, desde que os interessados se
inscrevam na secretaria até às 12h30 do dia 6 de Novembro. Cada um tratará do
seu transporte e do seu almoço.

Estas Jornadas têm lugar no Colégio de Calvão, nos dias 14 e 28 de Novembro, e
5 de Dezembro, das 9h30 às 17h00.

Tendo a nossa comunidade como um dos objectivos pastorais a formação dos
seus agentes, não deixemos de aproveitar estas oportunidades.

Missa ao
domingo
à noite
no CUFC

A partir deste
domingo, no Centro Universitário Fé e
Cultura (CUFC), começa a celebrar-se
Eucaristia às 21h. Com presidência
rotativa entre os padres da equipa
sacerdotal e os do Seminário de Aveiro
e, marcada a esta hora, permite que
estudantes, professores e funcionários
da Universidade e demais cristãos
tenham uma alternativa ao final do dia
para a celebração dominical.

Durante a semana, haverá Eucaristia às
quartas-feiras, às 18h30, e às sextas-
feiras, às 12h45, na capela do CUFC.

De segunda a sexta-feira estão
assegurados tempos de acolhimento
aos universitários e de terça a sexta-
feira também a possibilidade da
celebração do Sacramento da
Reconciliação.

Todas as terças-feiras, às 20h30, haverá
sempre um momento de oração
comunitária, promovida pelo “CUFC-
Estuda”, que varia entre Oração ao
estilo de Taizé, Oração de Adoração,
Oração Conviva e Lectio Divina.

Ajuda ao Seminário

O movimento dos Cursilhos de
Cristandade organiza um jantar de
partilha/angariação de fundos para o
Seminário de Aveiro, no próximo dia 14,
às 20h, no Colégio de Calvão. O jantar
tem um custo de 13 euros e a inscrição
pode ser feita até ao dia 7 na secretaria
paroquial. Trata-se de uma forma de
ajudarmos o nosso Seminário
diocesano que se inscreve no contexto
da semana que a igreja portuguesa lhes
dedica especialmente.

Voluntariado Missionário
O Fórum Ecuménico Jovem (FEJ) realiza-se, em
Castelo Branco, dia 07 de novembro, e tem como
tema «Não vos conformeis… transformai-vos!?».

Logo pela manhã, o acolhimento é feito pelo bispo
de Portalegre-Castelo, D. Antonino Dias, seguido de
uma reflexão bíblica pelo pastor Emanuel Dinis, da
Igreja Metodista, “seguida de partilha e trabalho
em grupos”.

Juventude: Fórum Ecuménico Jovem

A Liga Portuguesa
Contra o Cancro
realiza o seu
tradicional peditório
este fim-de-semana.


