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Uma festa quase perfeita!

Dia 17 DOMINGO II DO TEMPO COMUM – Ano C

Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Jo 2, 1-11

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
10h00 Missa da festa em honra de Santo Amaro, em Vilar.

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - 1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22

Encontro Regional de Assistentes do CNE

Dia 19 TERÇA-FEIRA - 1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28

21h15 Oração ecuménica, na igreja da Misericórdia.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de

Iniciação, no centro paroquial.

Dia 20 QUARTA-FEIRA - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir

1 Sam 17, 32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6

18h00 Missa em Santiago.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - S. Inês, virgem e mártir

1 Sam 18, 6-9: 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12

21h00 Formação bíblica, no Seminário.
21h30 Conselho Pastoral Paroquial, centro paroquial.

Dia 22 SEXTA-FEIRA - S. Vicente, diácono e mártir

1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19

17h00 Missa em Vilar.

Dia 23 SÁBADO - Santa Maria no Sábado

2 Sam 1, 1-4.11-12.19.23-27; Sal 79; Mc 3, 20-21

09h30 II Jornadas de Formação Litúrgica, no Colégio de Albergaria-a-Velha.
18h00 Formação de acólitos.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 24 DOMINGO III DO TEMPO COMUM – Ano C

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10; Sal 18 B; 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4: 4, 14-21

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
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Estamos a dar ainda os primeiros passos com Jesus, na Sua
vida pública, e - quem diria! - eis-nos convidados para um
casamento. Uma festa quase perfeita, não fora a falta de
vinho, que apanhara de surpresa o responsável pelo
"catering" e de que alguns se aperceberam.

Uma festa de final feliz, porque, entre os convidados, alguém,
com imensa atenção, solicitude e discrição, procura remédio
para o sucedido: a Mãe de Jesus, a Senhora do Socorro.
Absolutamente convicta de que Deus não vive de costas
para nós, desinteressado do nosso quotidiano, alheio aos
nossos problemas e aflições e indiferente às nossas alegrias,
foi bater à porta certa e confiar ao coração de Seu Filho a
resposta para o problema. E não se enganou.

Jesus, que não tinha planos para confirmar, por milagres,
tão cedo, a verdade da Sua Mensagem, ao intervir, revela
que Deus é próximo, Alguém que celebra a vida, preza a
alegria e não enjeita momentos de boa disposição e de boa
companhia. É um Deus que aprecia a Festa e é capaz de
provocar Festa no coração, mesmo quando a vida dói. Não
é um Deus amargo, implacável e justiceiro, mas de coração
bondoso e cheio de misericórdia. É este o Deus revelado
por Jesus em palavras e milagres. É Este o nosso Deus.

P. Fausto



No próximo dia 21, às 21h30, terá
lugar uma reunião ordinária do
Conselho Pastoral Paroquial. Pedimos,
desde já, aos conselheiros a devida
atenção para que possamos continuar
a trabalhar para sermos Igreja da
Bondade e da Ternura.

Conselho Pastoral

Está apresentada a caminhada diocesana proposta para o tempo da Quaresma e
da Páscoa. "Ama ao modo de Deus" é o lema congregador que nos acompanhará
durante 90 dias, desde Quarta-Feira de Cinzas até à Solenidade do Pentecostes.
Pretende esta proposta ajudar a viver a Quaresma como o grande retiro da
Igreja, percebendo o modo de amar de Deus, procurando amar como Ele e
expressando esse amor na vivência das obras de misericórdia.
Enquadrada no Ano Santo da Misericórdia, esta caminhada assenta na escuta da
Palavra de Deus, para nos ajudar a ver como Deus ama e tirando daí desafios para
a vida pessoal, concretizando-os em diversas acções.
Um coração será o símbolo plástico deste caminho que terá uma expressão para
as crianças diferente dos restantes membros da comunidade. Diferentes subsídios
ajudarão primeiramente a prepararmo-nos para a Páscoa e depois a
concretizarmos, nas semanas do tempo pascal, as 14 obras de misericórdia.

No dia 30 de Janeiro, entre as 15h e
as 18h, o Pe. João Alves orienta um
workshop sobre leitura orante da
Bíblia, no Seminário. Trata-se de uma
proposta do Serviço de Espiritualidade
do Seminário de Aveiro que exige
inscrição pelo número 966661155.

Lectio divina no Seminário...

Desta segunda-feira até ao dia 25, vivemos
a semana de oração pela unidade dos
cristãos. "Chamados a proclamar os altos
feitos do Senhor" (Cf. 1 Pedro 2,9) é o
lema que inspira os textos deste ano
preparados e publicados pelo Conselho
Pontifício para a Promoção da Unidade
dos Cristãos e pela Comissão Fé e
Constituição do Conselho ecuménico das
Igrejas.
Propomos uma oração adaptada e retirada
do Guião deste ano para rezarmos esta
semana:

Espírito Santo, Dom do Pai no seu Filho Jesus Cristo, permanece em nós,
abre os nossos corações e torna-nos atentos à tua voz.

Espírito Santo, Divino Amor, fonte de unidade e de santidade, mostra-nos o
amor do Pai.

Espírito Santo, Fogo de Amor, purifica-nos e faz desaparecer toda a divisão
dos nossos corações, das nossas comunidades e do mundo, para que
sejamos um em nome de Jesus.

Espírito Santo, fortalece a nossa fé em Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro
homem, Ele que carregou os nossos pecados de divisões até a cruz e nos
conduziu à comunhão pela sua Ressurreição.

Pai, Filho e Espírito Santo, permanecei em nós. Transformai-nos em
comunhão de amor e de santidade para que sejamos um em Vós. Amen.

Vem já de longa data a tradição dos cristãos de Aveiro das
diferentes tradições se reunirem em oração comum na Semana
de Oração pela Unidade da Igreja. Este ano, estando a Igreja
católica a viver o Ano da Misericórdia, de comum acordo,
acertou-se que a oração ecuménica se realizasse na igreja da
Misericórdia, situado na nossa paróquia, esta terça-feira, às
21h15.
Como habitualmente, no final da oração, haverá um momento de convívio, servindo-
se um chá aos participantes.

Oração Ecuménica em Aveiro


