INFORMAÇÕES

DEZEMBRO 2016 / JANEIRO 2017

Dia 25 NATAL DO SENHOR - Ano A
Is 52, 7-10; Sal 97; Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18 ou Jo 1, 1-5. 9-14
Missas: 00h00, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar) - não há missa às 8h30.
00h00 Missa do Galo presidida pelo Bispo Diocesano.

25 de DEZEMBRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - S. Estêvão, Primeiro Mártir
Act 6, 8-10; 7, 54-59; Sal 30; Mt 10, 17-22
Dia 27 TERÇA-FEIRA - S. João, Apóstolo e Evangelista
1 Jo 1, 1-4; Sal 96; Jo 20, 2-8
Dia 28 QUARTA-FEIRA - Santos Inocentes, mártires
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18
Encontro do pré-seminário do Secundário, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião da Direcção do Patronato Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
21h00 Ensaio do Cantar dos Reis, no centro paroquial.
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Dia 31 SÁBADO - 1 Jo 2, 18-21; Sal 95; Jo 1, 1-18
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Finalmente!
E a profecia cumpriu-se: "Nasceu-vos hoje, na cidade
de David, um Salvador, que é Cristo Senhor". Tão dentro
do nosso tempo, que nos são dados nomes de reis,
imperadores, governadores, províncias e cidades,
faltando só, para a direção ser completa, a rua e o
numero da porta.
Tudo nos surpreende: o Messias Senhor e da casa de
David nasce numa manjedoura e a mensagem que traz
de paz e alegria para todos os povos, apenas poucos e
pobres pastores dela se dão conta.

Dia 29 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35
Almoço de Natal do Clero do Arciprestado.
Dia 30 SEXTA-FEIRA - Sagrada Família de Jesus, Maria e José
Sir 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14); Sal 127; Mt 2, 13-15. 19-23
08h30 Missa na Sé.
17h00 Missa em Vilar.
19h00 Missa na Sé, com bênção das famílias presentes.

E que dizer da jovem mãe e do esposo José? surpreendentemente belos e luminosos e absortos na
beleza transcendente do Seu Menino!
Ao seu redor nada existe que conforte e aconchegue,
mas nada falta porque não falta Deus.
Ó Santo Natal, Ó Divina Surpresa, aconchegai, iluminai
e aquecei o coração dos homens e abençoai todas as
famílias.
P. Fausto

Dia 01 SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS - Ano A
Num 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar) - não há missa às 8h30.
= DIA MUNDIAL DA PAZ =

Durante a Oitava de Natal não há Confissões na igreja.
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Vamos Cantar os Reis

Vamos cantar os Reis para anunciar e
levar a alegria do Natal e para fazer a
experiência de uma Igreja em saída.
Entre os dias 3 e 9 de Janeiro, os
grupos da catequese de adolescentes
e jovens, as crianças e suas famílias da
catequese da infância e os paroquianos
de diversos grupos associam-se a esta
acção congregadora. Já houve um
ensaio e esta quarta-feira, dia 28, há
um segundo ensaio para o qual se
convidam todos os que se queiram
associar, especialmente, os elementos
dos grupos paroquiais.
Este ano os grupos da catequese da
adolescência e juventude irão cantar
nas ruas mais próximas à Sé, no horário
da catequese, entre 3 e 9 de Janeiro.
As crianças da infância e as suas famílias
são convidadas a cantar os reis no dia
7 de Janeiro, à tarde, na Praça da
República. Durante as noites, em
alguns locais predefinidos, os adultos
cantarão os reis. Convidamos os
residentes a reunirem-se nesses
espaços para um momento de alegria,
partilha e convívio.
Também cantaremos os reis no adro
da Sé no final das missas do dia 7 e 8.
No dia 7 de Janeiro, em Vilar, os grupos
e movimentos do lugar, cantarão os reis
a partir das 18h, e em Santiago, serã a
partir das 20h, começando no final da
missa.
No cartaz, no site e no facebook já se
pode consultar o programa.

Jornadas de
Formação de Liturgia
Em três sábados de Janeiro, dias 14,
21 e 28, entre as 9h e as 17h,
decorrerão as III Jornadas Diocesanas
de Formação Litúrgica no Seminário de
Santa Joana Princesa.
Estão abertas as inscrições que devem
ser feitas na secretaria paroquial, até
ao dia 2 de Janeiro. A Paróquia assume
o valor da inscrição (10 euros) dos
agentes de pastoral que participem
integralmente nos três encontros,
ficando cada um responsável pelo
almoço.
Podem participar nestes encontros
todos os que na comunidade paroquial
exercem algum ministério da liturgia,
quer sejam leitores, cantores ou
acólitos, assim como os ministros
extraordinários da comunhão, as
zeladoras ou Visitadores de doentes.
Também os catequistas e animadores,
dirigentes do CNE, e todos os que se
dedicam ao âmbito da pastoral da
caridade têm aqui uma oportunidade
de formação importante.

O Papa no Twitter

Jesus Cristo, o rosto da esperança, é a nossa alegria!
Por mais bonitos presépios que se façam, o
coração humano é o melhor presépio de
Jesus, cujos valores devem refletir-se
permanentemente na vida e no testemunho
pessoal de cada cristão. Que o presépio
seja uma interpelação para acolher a Palavra
e crescer como um homem novo. Que a luz
que dele irradia dissipe as trevas e seja a
nossa esperança! Urge, à luz do presépio
de Belém, fazer uma retrospetiva e interrogar as nossas comunidades cristãs, e
cada um de nós, sobre o como devemos viver e como é que a Igreja pode ser
testemunha do Emanuel que se fez Deus connosco.
Desejo que o nascimento de Jesus, o Salvador, seja um dom de Deus para a nossa
Diocese, para as comunidades, para cada família, para cada pessoa em particular.
Que a todos dê um coração atento e capaz de reconhecer os sinais do seu Reino
na vida de cada um e de cada irmão. Que o Emanuel faça do nosso coração o
presépio onde quer nascer, ser a luz para todos os nossos dias.
Acolhamo-lo com jubilosa esperança! Que a todos encha do seu amor, na esperança
de um novo ano renovado.
da mensagem de Natal do Bispo Diocesano
Menino Jesus, Filho amado de Deus,
Nasceste para vermos com clareza
A medida do Teu amor por nós.
Nasceste num curral, fora da cidade,
sem abrigo, e nos mostraste
Que estás ao alcance de todos.
Jesus Cristo, rosto da esperança,
és a nossa alegria!
És o nosso Salvador!

Nada daquilo que um pecador
arrependido coloca diante da
misericórdia de Deus permanece sem
o abraço de seu perdão.
19.dezembro

A misericórdia suscita alegria, porque o
coração se abre à esperança de uma vida
nova.
21.dezembro

O Senhor se fez homem para caminhar
conosco na vida de cada dia.
24.dezembro

A Equipa Redactorial do “Diálogo” deseja a todos os
paroquianos e amigos, um Santo Natal!

