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Saber escolher!

Dia 05 DOMINGO I DA QUARESMA - Ano A
Gen 2, 7-9 – 3, 1-7; Sal 50; Rom 5, 12-19 ou Rom 5, 12. 17-19; Mt 4, 1-11

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
10h00 Missa com promessas do 797-Vilar, na igreja de Vilar.
19h00 Missa estacional presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18 B; Mt 25, 31-46

17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da Sacristia.
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.

Dia 07 TERÇA-FEIRA - Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15

21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h15 Reunião de direcção do Agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Reunião do ACR-Vilar, na cave da capela.

Dia 08 QUARTA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32

09h30 Reunião do clero do Arciprestado, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.
20h00 Reunião de avaliação do Encontro de Preparação de Noivos.

Dia 09 QUINTA-FEIRA - Est 4, 17. n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137; Mt 7, 7-12

10h00 Reunião do Secretariado da CIRP, no centro paroquial.

Dia 10 SEXTA-FEIRA - Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26

17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via-Sacra, na Sé.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 11 SÁBADO - Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48

19h00 Missa vespertina, com o agrupamento 191-Aveiro, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.

Dia 12 DOMINGO II DA QUARESMA - Ano A
Gen 12, 1-4a; Sal 32; 2 Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
15h00 Formação para Visitadores dos Doentes, no Seminário de Santa Joana.

Com a quarta-feira de Cinzas começámos o tempo da
Quaresma, período particularmente rico em que Deus, todos
os anos, concede aos cristãos “a graça de se prepararem
na alegria do coração purificado, para celebrarem as festas
pascais”.

É um tempo a ser vivido à maneira de retiro espiritual,
centrado na Palavra de Deus, que pede mais oração, mais
atenção aos outros e participação mais consciente e plena
nos “mistérios da renovação cristã”.

Se é verdade que todo o tempo é de Deus, e que Deus se
nos revela em qualquer tempo, a Quaresma é “o tempo
favorável de 40 dias”, que desejamos viver inspirados na
experiência de deserto que Jesus viveu no início da Sua
vida pública. Ao contrário de Jesus, Deus convida-nos a
“parar”, sem termos de interromper o nosso quotidiano,
para darmos mais atenção a tudo o que nos possa tornar
pesados, obesos e bloqueados no caminho de conversão
para a Páscoa. Isto implica fazer escolhas, e quem melhor
que Jesus nos ajuda a saber escolher o que Deus quer?

Aprender a vencer as múltiplas tentações, que nos surgem
todos os dias e de todos os lados, é o segredo que Jesus
revela na experiência de deserto deste primeiro domingo
da Quaresma.

P. Fausto

INFORMAÇÕES
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O Papa no Twitter

"O Sofrimento
dos Cristãos no
Mundo" é o
tema de uma
palestra que
decorrerá no
CUFC com Frei
Rui Lopes (OP),

esta terça-feira, dia 7, às 21h. O frade
dominicano foi convidado pelo
Voluntariado Teresa de Saldanha,
ligado às Dominicanas de Santa Catarina
de Sena, para esta sessão, que tem
entrada livre.
Para estudantes universitários, o
Centro Universitário promove também
um retiro para proporcionar "3 Dias
C'aFÉ com as Bem-Aventuranças". A
participação neste fim de semana, de
10 a 12 de Março, requer uma
inscrição que pode ser feita no evento
do facebook na página do CUFC.

Palestra e retiro no CUFC

- Porque é que a Quaresma
  não começa ao Domingo?

O tempo quaresmal começa com a celebração da
imposição das cinzas, na quarta-feira antes do
I domingo, e vai até à Missa da Ceia do Senhor, em
Quinta-feira Santa, exclusive. Este começo fora do
domingo, de algum modo, liga-se ao próprio nome do
tempo e à sua simbologia: 40 dias de jejum preparatório
para a Páscoa da Ressurreição. Iniciar em quarta-feira,

acrescentando 4 dias à caminhada, tem o intuito de compensar os domingos que
não são dias de jejum. Portanto, os 40 dias de jejum quaresmal completam-se de
quarta de cinzas até ao sábado santo, excluindo os domingos deste tempo. Na
discussão conciliar do Vaticano II, em torno das questões da renovação da Sagrada
Liturgia, foi o próprio Papa Paulo VI que acabou por decidir manter o início da
Quaresma em quarta-feira, ao invés de iniciar no Domingo, como era proposto
pelos liturgistas.

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (10)

Então, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo.
Jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve fome. O tentador
aproximou-se e disse-lhe: «Se Tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se
convertam em pães.» Respondeu-lhe Jesus: «Está escrito: Nem só de pão vive o
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.»

(Ler Mt 4, 1-11)

A Palavra de Deus ensina-nos que…
O Espírito Santo tem a iniciativa de conduzir Jesus ao deserto.
Na Bíblia, o deserto é não só lugar de prova e de provação, mas também um lugar
de encontro com Deus.
Jesus venceu a tentação de prescindir de Deus e de escolher um caminho de
egoísmo, de orgulho e de autossuficiência.

A Palavra de Deus convida-nos a rezar…
Espírito Santo, abre o meu coração para escutar a Palavra do Senhor.
Ensina-me a fazer silêncio para aprender a desfrutar do encontro com Deus.
Ajuda-me a caminhar nesta Quaresma, seguindo os passos de Jesus. Ámen!

Jesus foi tentado! Aprende, com Ele, a ESCOLHER

1. VER: As tentações
Quais são as tuas tentações?
Quais são as tentações da família?
Como decidimos habitualmente?

2. JULGAR: As tentações de Jesus
Jesus foi tentado, mas venceu a tentação.
Foi tentado a esquecer-se de Deus, a esquece-se dos
outros, a viver para ter, para acumular e pensar só em si.
Jesus quer que saibas escolher o bom caminho, o caminho
do amor, da generosidade. Quem ama ri-se do tentador e
das tentações, está noutra onda.

Vives assim? Sentes que tens escolhido bem?

3. AGIR: Na Quaresma, que caminho devo seguir?
reza, lê a Palavra de Deus, participa na Eucaristia…
partilha as tuas coisas e o teu tempo com os outros
Faz jejum de egoísmo, avareza, palavras insultuosas
e aprende a dizer não ao que não te convém

Deus é sempre fiel e jamais deixa
de nos querer bem, de seguir

os nossos passos e de nos buscar quando
nos afastamos um pouco.              2.março

Caminhada da Quaresma - Oração em Família
"Sou baptizado, sou chamado... a ESCOLHER"

O Departamento
Diocesano da Pas-
toral da Saúde
promove um en-
contro de forma-
ção sobre "A
assistência espi-
ritual e religiosa
integrada no processo terapêutico da
pessoa doente em diferentes
contextos”. Será orientada pelo
Pe. José Camões, capelão do Hospital
de Águeda, no dia 12 de Março, das
15h às 17h, no Seminário.

Formação da Pastoral da Saúde


