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16 de OUTUBRO de 2016 Nº 1533

Rezar sempre

Dia 16 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano C
Ex 17, 8-13; Sal 120; 2 Tim 3, 14 – 4, 2; Lc 18, 1-8
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

11h00 Missa da Festa dos Santos Mártires do Alboi.
14h00 Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático, terminando com

missa presidida pelo Sr. Bispo, às 19h.

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - S. Inácio de Antioquia, bispo e mártir
Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12. 13-21

Dia 18 TERÇA-FEIRA - S. Lucas, Evangelista – FESTA
2 Tim 4, 9-17b; Sal 144; Lc 10, 1-9

21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Adultos de preparação para o
crisma, no centro paroquial.

Dia 19 QUARTA-FEIRA - SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, e

Companheiros, mártires – S. Paulo da Cruz, presbítero
Ef 3, 2-12; Sal Is 12, 2; Lc 12, 39-48

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

Dia 20 QUINTA-FEIRA - Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53

21h00 Formação Bíblica no Seminário de Santa Joana.
21h30 Reunião do Serviço das Vocações, Acolhimento e Formação Espiritual,

no Seminário.

Dia 21 SEXTA-FEIRA - Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59
17h00 Missa em Vilar.

Dia 22 SÁBADO - S. João Paulo II, papa
Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9

10h30 Sessão de esclarecimento sobre o Voluntariado Missionário, no CUFC.
15h30 Reunião de pais das crianças do 1º. ano de catequese, no centro

paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 23 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano C
Sir 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14.16-18); Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
DIA MUNDIAL DA MISSÕES - Ofertório para as Missões

12h00 Missa com Festa do acolhimento - 1º.ano.

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - S. António Maria Claret, bispo

Ef 4, 32 – 5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.

Não é a primeira vez que a liturgia da Palavra aborda um tema
sempre necessário e sempre actual na vida do cristão: a oração.

A primeira leitura, ao mostrar-nos Moisés em jeito de súplica a
rezar pelo povo, chama a  atenção para o valor dos gestos e
atitudes corporais e mostra que o nosso corpo também reza.

Às vezes não rezamos… porque não nos apetece, estamos
cansados, não encontramos palavras, o pensamento foge, etc.
Em casos como estes, talvez não tenhamos outra maneira de
rezar senão colocarmo-nos diante de Deus, numa atitude
humilde, com simplicidade e confiança.

Com Moisés, que ora sem palavras e de mãos erguidas,
aprendemos a valorizar os gestos e atitudes que a Igreja nos
sugere na liturgia, porque não é indiferente nem inútil estar
de pé, sentado, de joelhos, bater no peito, inclinar-se.... tudo
atitudes externas que fomentam e correspondem a
sentimentos internos, que valorizam a oração individual e
comunitária.

No Evangelho o tema da oração é de novo abordado, e desta
feita por Jesus, que conta a história do juiz iníquo e injusto,
que, devido à insistência da pobre viúva, resolve fazer-lhe
justiça. Se tal juiz assim procede, pergunta Jesus, como será
a resposta de Deus Pai, que nos ama infinitamente e nos
compreende com misericórdia, à nossa oração, se humilde,
confiante e perseverante?

O que nos leva a não desanimar na oração, mas a insistir, é a
certeza garantida por Jesus de que Deus não fecha os Seus
ouvidos e o coração às nossas palavras, por vezes sofridas e
desatentas, mas sempre confiantes.

P. Fausto
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Começou para todos
os grupos da infância,
adolescência e juven-
tude a catequese
paroquial. Demos as
boas vindas a cerca de
450 crianças, adoles-
centes e jovens e
neles a toda uma
realidade familiar envolvente, com os pais,
primeiros e insubstituíveis educadores da
fé, e os avós que em muitos casos são os
guardiães do tesouro da fé. Juntos
queremos levar cada um ao encontro
pessoal com Jesus Cristo, rosto da
esperança.
Alertamos para uma ligeira mudança que
tem a ver com o horário da catequese do
8º.ano: passa a ser às 18h00 de sexta-feira.

Cada povo e cultura tem direito de
receber a mensagem de salvação,
que é dom de Deus para todos. E a
necessidade dela redobra ao
considerarmos quantas injustiças,
guerras, crises humanitárias
aguardam, hoje, por uma solução. Os
missionários sabem, por experiência,
que o Evangelho do perdão e da

misericórdia pode levar alegria e reconciliação, justiça e paz. O mandato do Evangelho
- "Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado"
(Mt 28, 19- 20) - não terminou, antes pelo contrário impele-nos a todos, nos cenários
presentes e desafios atuais, a sentir-nos chamados para uma renovada "saída"
missionária, como indiquei na Exortação Apostólica Evangelii gaudium: "cada cristão
e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas
todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria comodidade e ter a
coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho" (n. 20).

Da Mensagem do Papa Francisco

Bem-vindo à Catequese

Outubro Missionário. Dia Mundial das Missões

O Serviço de Espiritualidade do Seminário
de Santa Joana Princesa acolhe o padre e
escritor espanhol Pablo d'Ors, nos próximos
dias 26 e 27 deste mês. O sacerdote é
consultor do Conselho Pontifício para a
Cultura junto da Santa Sé e também leciona
teatro e literatura.
Na quarta-feira, dia 26, às 21h, profere uma
conferência sobre "A aventura do silêncio e
da meditação" e na quinta-feira, com

inscrição obrigatória, realiza um workshop sobre a meditação, entre as 9h e as 12h30.

Pablo d'Ors no Seminário

Colocar a arte cristã ao serviço da
educação da fé e da catequese é a
intenção geral das iniciativas que
decorrem entre 17 a 23 de Outubro,
com o intuito de celebrar o Dia Nacional
dos Bens Culturais da Igreja, que se
assinala esta terça-feira, na festa de S.
Lucas. Associando-nos como Paróquia
e também como Catedral, para (Re)Ver
a Arte Cristã, temos esta quarta, quinta
e sexta-feira, às 18h, visitas guiadas à
Sé, orientadas pela arqueóloga Andreia
Lourenço, do Museu de Aveiro. A Capela
da Visitação, os Painéis de Azulejos e o
Cruzeiro de S. Domingos merecerão uma
atenção especial num segundo
momento desta visita. Convidamos, pois,
à participação que é livre e não carece
de qualquer inscrição

(Re)Ver a Arte Cristã

Retomando-se este ano o feriado
nacional no dia de Todos os Santos,
informamos desde já que as seguintes
celebrações:
- dia 1:
• Missas nos horários habituais de

domingo;
• Celebração da Palavra nos Cemitérios

Central e Sul, às 16h.
- dia 2:
Não há missa às 8h30 na Sé

• Missa presidida pelo Sr. Bispo no
Cemitério Central, às 10h30;

• Missa no Cemitério Sul, às 16h;
• Missa na Sé, às 19h.

Todos os Santos
e Fiéis Defuntos

Convidam-se todas as pessoas, em especial as crianças, para a oração
do TERÇO PELA PAZ no dia 18 de outubro.


