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24 de JANEIRO de 2016 Nº 1502

"Tempos Novos"

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)

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - Festa da Conversão de S. Paulo, Apóstolo
Act 22, 3-16 ou Act 9, 1-22; Sal 116, 1. 2; Mc 16, 15-18

09h30 Formação do Clero, na Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha (termina às 17h).
21h30 Reunião de catequistas e animadores (5º.-12º.ano), no centro paroquial.

Dia 26 TERÇA-FEIRA - S. Timóteo e S. Tito, bispos
2 Tim 1, 1-8 ou Tit 1, 1-5; Sal 95; Lc 10, 1-9

09h30 Formação do Clero, na Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha (termina às 17h).
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de

Iniciação, no centro paroquial.

Dia 27 QUARTA-FEIRA - S. Ângela Merici, virgem
2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20

09h30 Formação do Clero, na Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha (termina às 17h).
15h00 Reunião de Grupos do Movimento “Vida Ascendente” (Santa Joana e

Nª Srª da Glória), no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
2 Sam 7, 18-19. 24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25

21h00 Formação bíblica, no Seminário.

Dia 29 SEXTA-FEIRA - 2 Sam 11, 1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34
15h00 Reunião de responsáveis da catequese da infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.

Dia 30 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
2 Sam 12, 1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41

15h00 Dia Paroquial do Acólito, inicia no centro paroquial e termina com a
missa das 19h, na Sé.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 31 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM – Ano C
Jer 1, 4-5.17-19; Sal 70; 1 Cor 12, 31 - 13, 13; Lc 4, 21-30
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

15h00 Formação para Visitadores de Doentes, no Seminário (termina às 17h).
15h00 Palestra pelo padre Carlos Carneiro sobre "Viver a Misericórdia", no

salão das Florinhas do Vouga.
19h00 Missa de encerramento do ano da vida consagrada na Diocese de

Aveiro, na Sé.
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A 1ª leitura da Missa de hoje fala-nos dum momento marcante
da vida do Povo de Deus: o momento em que, depois do
cativeiro, o povo se reuniu na praça para ouvir a Lei e os
Profetas. O ambiente era fervoroso e festivo, tão grande a
alegria e comoção de quantos ouviam a Palavra de Deus!
Palavra bem dita e proclamada, clara e distintamente, pelos
Leitores e devidamente explicada. Todos escutavam com
entusiasmo e todos respondiam em uníssono com um Amem
jubiloso e audível pelos campos em redor. Era uma verdadeira
Festa!
E a festa não se confinou à celebração, mas prolongou-se
na alegria da refeição abundante, partilhada e inclusiva,
para fazer de cada sábado o Dia por excelência festivo e
consagrado ao Senhor.
Também para Jesus a Palavra de Deus era central e hoje
encontramo-Lo a proclama-la na Sinagoga da Sua terra,
rodeado por conterrâneos ávidos e atentos às Suas palavras,
que revelam pela primeira vez o seu projecto de vida:
"anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar a libertação
aos cativos, e a vista aos cegos, a mandar em liberdade os
oprimidos…". É um "Tempo Novo" que Jesus vem inaugurar,
sem preceitos nem pesos que tornem penosa a existência,
mas apenas disposto a oferecer à humanidade pobre, cega,
oprimida e prisioneira a Liberdade dos Filhos de Deus.
Hoje, Deus continua a falar-nos de muitos modos e em muitas
ocasiões, mas a Sua Palavra é às vezes tão mal tratada por
quem A lê, que até nos custa a acreditar que seja
verdadeiramente Palavra de Deus.

P. Fausto



"Matrimónio e família" é o tema das
jornadas de formação permanente do
Clero da nossa diocese que decorre
esta semana, de segunda a quarta-
feira, na Casa Diocesana de Nossa
Senhora do Socorro, em Albergaria-a-
Velha.

Três bispos (D. Antonino Dias, D. Manuel
Linda e D. José Cordeiro), três padres
(Joaquim Rocha, Manuel Pinho Ferreira
e Nuno Branco, SJ), e uma leiga,
esposa e mãe (Teresa Power) serão os
palestrantes destes dias.

As conclusões do Sínodo dos Bispos
para a família, contidas no Relatório
Final e as implicações do documento
(Motu Proprio) sobre a reforma do
processo canónico para as causas de
declaração de nulidade do matrimónio
serão tema dos dois primeiros dias. O
último dia incidirá mais sobre a liturgia,
e a pastoral do matrimónio, sem
esquecer os percursos de preparação
e acompanhamento da vida
matrimonial.

Os sacerdotes que servem esta
comunidade participarão nesta
formação pelo que antes das 17h30
não estarão no cartório.

Formação
permanente do clero

No próximo sábado, 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...

No próximo domingo, dia 31, encerra-
se na nossa Diocese o ano dedicado à
vida consagrada. Nesse sentido, haverá
uma palestra sobre "Viver a
Misericórdia", a cargo do sacerdote
jesuíta Carlos Carneiro. Esta acção é
aberta a todos os interessados e
decorrerá no salão das Florinhas do
Vouga, a partir das 15h. A missa das
19h, na Sé, assinala o encerramento
do ano dedicado a vida consagrada,
que foi convocado pelo Papa
Francisco.

Senhor Jesus Cristo,

Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste,

e nos dissestes que quem Vos vê, o vê a Ele.

Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.

O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu

e Mateus da escravidão do dinheiro;

a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura;

fez Pedro chorar depois da negação,

e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido.

Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo

a palavra que dissestes à mulher samaritana:

Se conhecesses o dom de Deus!

Vós sois o rosto visível do Pai invisível,

do Deus que manifesta sua omnipotência

sobretudo com o perdão e a misericórdia:

fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós,

seu Senhor, ressuscitado e na glória.

Vós quisestes que os Vossos ministros

fossem também eles revestidos de fraqueza

para sentirem justa compaixão

por aqueles que estão na ignorância e no erro:

fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles

se sintam esperados, amados e perdoados por Deus.

Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção

para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor

e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo,

levar a Boa Nova aos pobres,

proclamar a liberdade aos prisioneiros e oprimidos

e restituir a vista aos cegos.

Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,

a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo,

pelos séculos dos séculos. Ámen

Oração do Jubileu da Misericórdia

Encerramento do
Ano da Vida Consagrada


