INFORMAÇÕES

FEVEREIRO

2016

Dia 14 DOMINGO I DA QUARESMA – Ano C
Deut 26, 4-10; Sal 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
19h00 Missa Estacional, presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.

14 de FEVEREIRO de 2016

Nº 1505

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18 B; Mt 25, 31-46
REFLEXÃO

Dia 16 TERÇA-FEIRA - Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15
21h00 Via Sacra, no CUFC.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.
Dia 17 QUARTA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32
10h00 Retiro do Grupo Vida Ascendente, Seminário de Aveiro (termina às 17h).
18h00 Missa em Santiago.
Dia 18 QUINTA-FEIRA - Est 4, 17. n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137; Mt 7, 7-12
Dia 19 SEXTA-FEIRA - Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via Sacra, na Sé.
Dia 20 SÁBADO - Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48
09h30 (EM)FORMA - acção de formação para educadores cristãos, no
Seminário de Santa Joana.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
INFORMAÇÕES

Dia 21 DOMINGO II DA QUARESMA – Ano C
Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Filip 3, 17 – 4, 1; Lc 9, 28b-36
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Verdades que doem!
Entrámos na Quaresma, uma espécie de retiro de 40 dias,
tantos como os de Jesus no deserto, no início da Sua vida
pública. Não sendo chamados a fazer a mesma experiência,
não podemos, porém, deixar de criar momentos de silêncio à
nossa volta, para ouvirmos melhor a voz de Deus e Lhe falarmos
na oração, senão corremos o risco duma vida sem sentido,
reduzida apenas à marcha dos ponteiros do relógio, vazia e
estéril.
A experiência de Jesus no deserto, não sendo propriamente
um passeio, ensina-nos que a austeridade, palavra hoje
proscrita e " politicamente incorrecta", é para os cristãos
condição para se viver segundo o Evangelho, que nos pede
atenção redobrada ao consumismo e à busca do bem-estar a
qualquer preço, para se prover às necessidades dos outros.
Ainda que nos pareçam estranhas, as tentações têm muito a
ver connosco, porque são de ontem e de hoje; quem as não
sente? A quaresma é essa oportunidade, esse retiro em que
aprendemos não a exorcizar as tentações, mas a enfrentá-las
com as mesmas armas de Jesus no deserto: a oração, o jejum
e a partilha, que hoje se deve traduzir especialmente nas
obras de misericórdia.
À tentação de resumirmos os nossos sonhos a pão, dinheiro,
poder ou bem-estar…, há que responder, agradecidos pelo
pão de cada dia, que há um Pão Maior, que é a Palavra de Deus
que não dispensamos, sob pena de vivermos sem norte e
morrermos espiritualmente à míngua, e que o Deus em quem
acreditamos não nos salva da dor, mas na dor, nem mesmo nos
salva da cruz, mas na cruz, como fez com Jesus. Por mais que
nos doa, e muitos não entendam, esta é a verdade.
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Educadores (EN)FORMA

No próximo sábado, o Departamento
da Pastoral Juvenil de Aveiro propõe
uma acção designada (EN)FORMA, para
todos os educadores cristãos
(catequistas, animadores, responsáveis
de movimentos, professores de EMRC),
que queiram participar.
Será das 9h30 às 15h30 no Seminário,
com o tema "Ser Misericórdia". As
inscrições devem ser feitas até esta
segunda-feira, para o email:
atividadesdpja@diocese-aveiro.pt
(indicando nome, idade, e paróquia).
O custo de participação é de 2 euros,
a pagar no dia do encontro. Cada
participante deve levar almoço para
partilhar.

Encontro diocesano da
pastoral litúrgica
No dia 27 de Fevereiro haverá um
encontro diocesano para todos os
agentes de pastoral litúrgica,
especialmente os que participaram nas
jornadas de formação, promovido pelo
secretariado
diocesano.
O
acolhimento será feito na nossa igreja
a partir das 9h30. Depois da Oração
de Laudes, os participantes serão
encaminhados para vários locais na
cidade, por ministérios litúrgicos, para
uma catequese/momento de formação
que versará especialmente a vivência
do ano jubilar da Misericórdia e o
serviço na liturgia. A partir das 14h00
haverá oferta diversificada de
momentos de celebração, oração e
reflexão em locais distintos, conforme
informação constante no cartaz, num
itinerário de peregrinação jubilar que
culminará com concentração e
pequeno ensaio na Praça da República
(junto à igreja da Misericórdia), pelas
15h15, seguida de procissão até à
Catedral - se o tempo permitir - e
Eucaristia, às 16h00, presidida pelo
nosso Bispo, quando serão também
designados os novos MEC.

Ama ao modo de Deus! Caminhada Quaresma | Páscoa
A partir da Palavra de Deus somos
desafiados, em cada semana da
Quaresma, a descobrir o modo de
amar de Deus.
As crianças recebem pela catequese
uma folha e um desenho semanal
para pintar.
Os adolescentes e jovens da
catequese recebem um caderno de
percurso no qual são desafiados a
registar a sua caminhada pessoal.
No fim das missas dos dois primeiros
domingos da Quaresma, distribuímos o evangelho de S. Lucas a cada pessoa, para
que possa, à luz da Palavra de Deus sugerida, assumir os desafios que daí derivam.
Primeira Semana da Quaresma:

Não fechemos a porta à misericórdia
o amor, à misericórdia. Além disso, faz
referência ao sacramento da
Reconciliação e à indulgência, à
caminhada diocesana e ainda à
renúncia quaresmal.
Deixamos aqui um pequeno excerto da
mensagem que pode ser lida no nosso
site.

Lectio divina
Está publicado pela nossa diocese o
livro "Lucas. Evangelista da
Misericórdia", com os subsídios de
lectio divina preparados pelo P.
Franclim. Pode ser adquirido na
secretaria ou na sacristia, e será muito
útil para oração individual ou familiar
neste tempo da Quaresma.

O nosso bispo escreveu uma mensagem
para a Quaresma deste ano intitulada
"Não fechemos a porta à misericórdia".
Aí explana, em três pontos, o que
melhor manifesta a identidade de Deus:

"O que melhor manifesta a mais
profunda identidade do Ser de Deus é
o amor, a misericórdia de Deus para
connosco: amor pelo qual o Pai, o Filho
e o Espírito se unem entre si e com
toda a humanidade; amor pelo qual
Cristo se revela como o autêntico e
único Filho de Deus, e pelo qual vive
toda a sua vida como uma oferta ao
Pai, convertendo-se em exemplo para
todos os seus seguidores."

