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"Nós vimos a Sua estrela!"

Dia 03 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR – Ano C
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
12h00 Entrega do Ramo aos novos Irmãos da Irmandade do Santíssimo

Sacramento.
17h00 Concerto Solidário, de coro e órgão, a favor da ADAV.

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - 1 Jo 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25

17h00 Reunião dos Visitadores de Doentes e Idosos, na sala por cima da
sacristia.

Dia 05 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44

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

Dia 06 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52

15h00 Convívio do Grupo de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - S. Raimundo de Penaforte, presbítero

1 Jo 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22a

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

Dia 08 SEXTA-FEIRA - 1 Jo 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16

15h00 Reunião de responsáveis de Catequese de Infância, no centro
paroquial.

17h00 Missa em Vilar.

Dia 09 SÁBADO - 1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 3, 22-3

Cantar dos Reis no lugar de Vilar.
10h00 Festa das Bem-aventuranças (7.º ano). Dia de Reflexão que termina

com Missa às 19h.
18h00 Formação de Acólitos.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 10 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR – Ano C
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Lc 3, 15-16. 21-22

  ou     Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
15h00 Festa dos Reis, promovida pela ACR, no Patronato de Vilar.
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Enquanto no Natal Jesus Se revela aos  "de casa", hoje vemo-
Lo manifestar-se sobretudo aos que vêm "de longe",
possibilitando assim a cada um, em qualquer tempo e lugar,
sentir-se representado pelos "Reis Magos". É a Epifania do
Senhor, em que todos reconhecem em Jesus o Salvador e
nEle adoram Deus feito homem.

É neste ambiente natalício, que a solenidade da Epifania se
torna ao mesmo tempo festa de Cristo - Rei e festa
missionária, porque a alegria da presença de Deus no meio
de nós deve comprometer cada cristão a testemunhar e
levar essa mesma alegria a todos os que não sabem do amor
infinito de Deus, que encarnou para ser a Luz de todos os
homens.

Centrados ainda em Jesus, Luz do mundo, não nos passam
despercebidos, porém, os personagens que vieram "de longe"
adorar o Menino - Deus e se tornam para todos verdadeiro
exemplo de constância e boa -vontade em corresponder
aos apelos de Deus no mais íntimo da consciência. As
dificuldades não os abalam na sua fidelidade, os obstáculos
não os demovem dos seus propósitos, as traições não
esmorecem o seu empenho nem quebram a sua vontade,
bem ao contrário, estimulam-nos a prosseguir na caminhada
até encontrarem o Senhor. E porque não desistiram,
conseguiram!

Seguindo estes exemplos, e com a bênção de Jesus, Maria
e José, de certo que o ano de 2016 será para todos
abençoado e feliz.

P. Fausto



Vamos cantar os Reis. Não
são muitos "ouvintes"
inscritos. Não são muitos
os "cantadores" partici-
pantes. Mas o que é
certo é que vamos. Vamos levar a
alegria do Natal!

Durante todas as noites desta semana,
entre as 18h30 e as 22h, jovens e
adultos vão pelas ruas da nossa
paróquia cantar os Reis. Não estranhe,
por isso, se um grupo bater à sua porta
para lhe cantar os reis.

Não vamos cantar os reis para angariar
fundos. De qualquer modo, se alguém
deixar qualquer contributo ele será
destinado para a ajuda aos refugiados
e para o fundo paroquial destinado à
evangelização.

No próximo sábado, dia 9, depois de
cantarmos os reis no fim da missa, na
Sé, haverá um convívio com as pessoas
que se dispuseram a integrar esta
acção paroquial.

Vamos levar a alegria do Natal!

A palavra chave desta semana da Festa da Epifania, para colocar no gancho
de porta, é "Adora".

E todos somos convidados a rezar a Oração Familiar:

Caminhada de Advento e Natal: Abro a porta à bondade de Deus

No próximo fim de semana, convidamos
todas as pessoas a trazer uma vela para
fazer a profissão de fé (credo baptismal).
Na conclusão do tempo do Natal, com a
Festa do Baptismo do Senhor, somos
convidados a renovar o nosso baptismo.
Entretanto, se alguém estiver
interessado em levar para sua casa a Luz
da Paz de Belém, poderá fazê-lo no final
da missa, pedindo essa chama que foi
acesa no lugar onde nasceu Jesus.

Uma vela para o Credo

No próximo dia 16 de Janeiro, o nosso
secretariado paroquial da Pastoral
Familiar promove uma acção de
formação para casais que trabalham na
preparação do Baptismo e Matrimónio
no arciprestado de Aveiro. Com o tema
"Casais Felizes", esta acção será
orientada pelo Dr. Furtado Fernandes,
especialista em Orientação de
Mediação Familiar. Decorrerá entre as
15h e as 17h30 no nosso centro
paroquial.

Casais Felizes

Senhor, Deus da Luz,
com os magos e com todos os povos da terra,
queremos adorar-Te.
Faz de nós testemunhas da bondade
e rostos da misericórdia
que resplandece, para nós,
pela Tua incarnação.

Ao concluir-se o ano de 2015 e olhando
para os "números" da nossa Paróquia
não podemos deixar de dar graças, de
pedir perdão e de trabalhar por uma
maior corresponsabilidade, para
aspirarmos ainda mais a "Ser Igreja da
Bondade e da Ternura". É verdade que
os números são números e não
pessoas, mas podem aujudar-nos a
deitar contas à vida.
Numa análise fria e meramente
estatística é fácil de ver que, apenas
na comparação com o ano de 2014,
em 2015 tivemos menos baptismos,
menos primeiras comunhões e menos
casamentos. Aumentou o número de
crismados e igualou-se o número de
óbitos.
A quebra mais acentuada regista-se no
número de baptismos (de 89 em 2014
para 63 em 2015). Efeitos do "inverno
demográfico" ou hibernação da fé? Ou
as duas coisas e outras mais?
A quebra mais ligeira no número de
crianças que fizeram a Primeira
Comunhão (de 103 em 2014 para 91 em
2015) e no número de matrimónios
celebrados (de 34 em 2014 para 32 em
2015) não deixam de ser também um
elemento para atender e reflectir com
seriedade.
Nestes dois últimos anos tivemos o
mesmo número de óbitos (99), mas
neste ano passam a ser o mais elevado
número dos cinco itens contados.
Obtivemos um ligeiro aumento no
número de crismados (de 21 em 2014
para 24 em 2015), dado que nos
responsabiliza ainda mais para o
trabalho cada vez mais sério com os
nossos jovens crismandos.

Paróquia em números

Três noites de formação básica para
todos os catequistas. Dias 11, 13 e 15
de Janeiro, no Seminário, às 21h, todos
os nossos catequistas de crianças e
adolescentes (1.º ao 8.ºano) estão
convocados para estes encontros de
formação.

Formação para catequistas


