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06 de NOVEMBRO de 2016 Nº 1536

Creio na vida eterna!

Dia 06 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38  ou  Lc 20, 27. 34-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
INÍCIO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - Tit 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6
17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
21h15 Reunião do Conselho Arciprestal de Pastoral, em S. Bernardo.

Dia 08 TERÇA-FEIRA - Tit 2, 1-8. 11-14; Sal 36; Lc 17, 7-10
21h15 Ensaio para todos os coros do Arciprestado de Aveiro, na Sé.
21h15 Reunião de direcção do Agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Adultos de preparação para o

Crisma, no centro paroquial.

Dia 09 QUARTA-FEIRA - Festa da Dedicação da Basílica de Latrão
Ez 47, 1-2. 8-9. 12  ou  1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Sal 45; Jo 2, 13-22

09h30 Reunião Arciprestal do Clero, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião do grupo de preparação do Cantar dos Reis, no centro

paroquial.

Dia 10 QUINTA-FEIRA - S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja
Flm 7-20; Sal 145; Lc 17, 20-25

Dia 11 SEXTA-FEIRA - S. Martinho de Tours, bispo
2 Jo 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro de Nossa Senhora da Glória, no centro paroquial.

Dia 12 SÁBADO - S. Josafat, bispo e mártir
3 Jo 5-8; Sal 111; Lc 18, 1-8

10h00 Fórum Ecuménico Jovem, no Seminário de Santa Joana.
10h00 Magusto da Catequese e do Agrupamento 191-Aveiro, no Parque

Infante D. Pedro.
19h00 Missa com Agrupamento 191-Aveiro, seguido-se tomada de posse da

nova direção, na Sé.
19h00 Missa em Santiago.
21h30 Concerto de Encerramento do Ano Santo da Misericórdia, na Sé.

Dia 13 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano C
Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
OFERTÓRIO PARA OS SEMINÁRIOS DIOCESANOS

17h00 Missa de encerramento da Semana dos Seminários, presidida pelo
Bispo Diocesano, em Schoenstatt (Fórum Vocacional a partir das 15h).

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Sal 1; Lc 18, 35-43
21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores dos jovens.

Depois de uma semana intensamente vivida e enriquecida
pela experiência de comunhão que a solenidade de Todos
os Santos e a comemoração dos Fiéis Defuntos nos
proporcionam, a liturgia deste domingo fala-nos da vida para
além da morte.
São várias as afirmações do segundo livro dos Macabeus
que escutámos na primeira leitura, à cerca da ressurreição:
"O Rei do universo ressuscitar-nos-à para a vida eterna" e
"vale a pena morrermos às mãos dos homens, quando temos
a esperança em Deus que havemos de ser ressuscitados por
Ele". Estas e outras palavras, proferidas pelos sete jovens
irmãos diante do rei da Síria, dão-lhes coragem para
enfrentarem o martírio e à sua mãe o apoio seguro na
esperança de os reencontrar em Deus.
Faz-nos sempre muito bem celebrar a memória daqueles
que nos lembram que o martírio faz parte do ADN cristão e
em todos os tempos e lugares há homens e mulheres, velhos
e crianças, leigos e ministros ordenados, perseguidos,
torturados e mortos por causa da fé.
Jesus, ao falar da ressurreição com os saduceus que apenas
queriam brincar com coisas sérias, vai-lhes dizendo que na
ressurreição ninguém é posse de ninguém e não há lugar ao
meu e ao teu, seja de coisa ou pessoa, mas apenas ao Amor,
ao Amor pleno em Deus, de Deus com cada um e de cada
um com todos os demais. Sem limites nem nostalgias. É a
realização plena dos sonhos e utopias.
Até lá há que viver em jubilosa esperança os desafios da
fidelidade no quotidiano da vida, porque a de Deus está
garantida.

P. Fausto
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A tarefa das vocações diz respeito a
toda a Igreja, a todas as instituições,
a todos os organismos, a toda a
sociedade. Todos somos chamados a
cultivar uma cultura vocacional em
toda a Diocese e em cada uma das
nossas comunidades cristãs e tem de
ser transversal a toda a pastoral
diocesana. A pastoral das vocações
situa-se, pois, na compreensão da
Igreja como comunhão e missão. Nós,
a Igreja e todos os cristãos, estamos
chamados a viver o ideal comunitário
de amor, que nos convida a promover
ações onde possamos experimentar a
misericórdia de Deus. Não podemos
esquecer que Deus é comunhão na
unidade e na relação (cf. Jo 17, 20-23).

Ser chamado a uma vocação concreta
é ser chamado a construir, com
esperança, a sua vida no amor. Neste
sentido, todos e cada um dos membros
da Igreja devem ser mediadores da
proposta vocacional. As paróquias, pela
sua própria identidade, são lugares
privilegiados onde se proclama o
Evangelho da vocação. À família,
compete cultivar relações de
reciprocidade, ternura e compaixão
evangélicas, fomentando os gérmenes
da vocação.

da Mensagem do Bispo Diocesano
(versão integral no nosso site).

No domingo de Cristo Rei,
dia 20 de Novembro,
D. António Moiteiro preside
à missa na Sé, às 19h,
assinalando o encerramento
do Ano Santo da
Misericórdia.
Para preparar esta
celebração diocesana estão
marcados ensaios para os
coros do Arciprestado de
Aveiro esta terça-feira, dia
8, e também no dia 15 de
Novembro, às 21h15, na Sé.
Ainda no contexto do

encerramento deste Jubileu que o Papa Francisco convocou está marcado para
o próximo sábado, dia 12, às 21h30, um concerto sob a direcção de António
Mário Costa com João Santos ao órgão, a soprano Helena Santos e com os Coros
da Catedral de Aveiro e de Santa Joana.

Encerramento do Ano Santo da Misericórdia

O Papa no Twitter

No próximo sábado,
por ocasião do
S. Martinho, iremos
realizar uma atividade
para criar laços entre
a Catequese e os
Escuteiros do 191-
Aveiro. Esta atividade que inclui o
Magusto decorrerá no Parque Infante
D. Pedro (junto ao coreto do Jardim
Municipal) entre as 10h e as 17h,
podendo terminar com a participação
na Missa, às 19h, na Sé, após a qual a
nova direcção do agrupamento 191-
Aveiro tomará posse. Durante a manhã
e o princípio da tarde haverá jogos e
dinâmicas. O magusto será a partir das
15h30, e todas as famílias estão
convidadas a participar. Cada um fica
responsável por trazer o seu almoço.

Magusto no Parque
A nossa paróquia promove o concurso
"O verdadeiro Natal" - ao nível da
catequese e dos escuteiros - com a
finalidade de criar a imagem natalícia
que será rosto dos votos de Boas Festas
e Feliz Ano Novo.
O trabalho seleccionado será editado
em formato postal e será oferecido às
pessoas na quadra natalícia,
especialmente no Cantar dos Reis que
promoveremos como acção
congregadora e também será difundido
nos meios digitais da paróquia. O
regulamento está disponível no site.

Concurso "O verdadeiro Natal"

A vida cristã é um caminho, mas
não é um caminho triste, é um

caminho jubiloso.               3.novembro

Maria, Senhora da Mensagem e do Rosário,

Profecia do amor misericordioso de Deus ,

Primícia e figura da Igreja fiel e crente:

Intercedei por todas as Famílias a Deus Pai

Para que nelas resplandeça a fé e a ternura

A alegria da comunhão e da fidelidade

E sejam fecundas na sua identidade e missão.

Maria, Senhora do Imaculado Coração,

Mãe do Amor belo e da Misericórdia,

Humilde Serva e discípula do Senhor:

Intercedei por todos os Seminaristas a Deus Pai

Para que, movidos pela misericórdia do Senhor,

Respondam com generosidade à sua vocação

No cumprimento da vontade e do amor de Deus.

Maria, Senhora mais brilhante que o Sol,

Imagem da Igreja revestida da luz Pascal,

Mãe do Evangelho Vivente e Mãe da Igreja:

Intercedei por todos os Sacerdotes a Deus Pai

Para que sejam homens de Deus e arautos da fé

E fiéis no seu ministério sejam servos de todos,

Pastores fortalecidos no coração de Cristo, Bom Pastor.


