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19 de MARÇO de 2017 Nº 1555

"Se conhecesses...!"

Dia 19 DOMINGO III DA QUARESMA - Ano A
Ex 17, 3-7; Sal 94; Rom 5, 1-2. 5-8; Jo 4, 5-42
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
DIA CÁRITAS - Os ofertórios deste domingo destinam-se à Cáritas.

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - S. JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA
2 Sam 7, 4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rom 4, 13.16-18.22; Ev Mt 1, 16.18-21.24a ou Lc 2, 41-51a.

17h00 Confissões na Capela do Bairro de Santiago.
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.
21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores dos jovens, no

centro paroquial.

Dia 21 TERÇA-FEIRA - Dan 3, 25. 34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35
18h00 Concerto "Ligados às Máquinas", na Universidade de Aveiro.
21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h00 Reunião de direção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Reunião do secretariado da Pastoral Familiar, no centro paroquial.

Dia 22 QUARTA-FEIRA - Deut 4, 1. 5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião de pais do 5º. e 6º. Ano da catequese, no centro paroquial.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - Jer 7, 23-28; Sal 94; Lc 11, 14-23
16h45 Confissões do 4º. ano, na Sé.

Dia 24 SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28b-34
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via-Sacra, na Sé.
21h00 24 Horas para o Senhor. Missa na igreja de Aradas.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 25 SÁBADO - SOLENIDADE DA ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 39; Hebr 10, 4-10; Lc 1, 26-38

09h30 Encontro de pré-Seminário (7º e 8º ano), no Seminário.
14h00 24 Horas para o Senhor. Hora de adoração da responsabilidade da

nossa paróquia, 14h (não haverá exposição do Santíssimo na Sé).
15h00 Reunião de Pais do 3º. ano de catequese, no centro paroquial.
15h00 30 anos do CUFC. Missa presidida pelo Sr. Bispo, no CUFC.
16h30 VII Sessão de Formação de Acólitos.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 26 DOMINGO IV DA QUARESMA - Ano A
1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Jo 9, 1-41
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

17h00 Concerto com a Filarmonia das Beiras, na Sé.

Na terceira semana da Quaresma, o tema central da Palavra
de Deus é a água e, desde muito cedo, aproveitado para
intensificar o programa de preparação para o Baptismo, a
realizar na Vigília Pascal.

Apesar de este ano não termos previstos Baptismos, este
continua a ser o "tempo favorável "para prepararmos a
renovação na Vigília Pascal, ainda com mais vigor e
consciência, das promessas baptismais, que os nossos pais
e padrinhos fizeram por nós.

A primeira leitura, do Livro do Êxodo, lembra como Moisés,
no deserto, fez brotar água do rochedo para saciar o povo.
O deserto, o calor, as doenças, o cansaço da caminhada...
tornam mais aguda a sede dos israelitas, a ponto de se
revoltarem contra Moisés!

Na nossa vida também há desertos, cansaços, desilusões e
frustrações... Só Cristo nos pode dessedentar e fá-lo
comunicando a Sua própria vida nos sacramentos.

Recebemos o Baptismo, participamos na Eucaristia, "vamos
à Confissão", celebramos sacramentos... Será que são apenas
rituais que repetimos rotineiramente ou encontros pessoais
com Cristo, a verdadeira Fonte da Vida que nos sacia e
transfigura?

A palavra que Jesus dirigiu à Samaritana é também para nós:
"se compreendesses o dom de Deus...!"

P. Fausto
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- Porque é que a cor Roxa é a cor
predominante no Tempo da Quaresma?

Branco, vermelho, verde, roxo, azul, preto e rosa.
São estas as cores usadas na liturgia da Igreja e foram
fixadas no século XII.
As diferentes cores das vestes e alfaias litúrgicas visam
manifestar externamente o carácter dos mistérios
que ao longo do  ano vão sendo celebrados e também
a consciência de uma vida cristã que progride com o
desenrolar do próprio Ano Litúrgico.
O Roxo na Quaresma refere-se a uma profunda
interiorização num tempo de penitência e conversão,
de jejum e oração. É também uma espera por um
grande acontecimento, que nos convoca a uma
preparação adequada. Manifesta um tempo de

aprofundamento espiritual, em união com a Igreja inteira, que se prepara para a
celebração do mistério pascal. Todos os anos, a exemplo de Cristo, o povo
cristão, num esforço renovado, retoma a luta contra as fragilidades para que é
impelido, na esperança jubilosa da Páscoa!

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (12)

[Jesus] chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar (...) Ficava ali o
poço de Jacob. Então Jesus, cansado da caminhada, sentou-se, sem mais, na
borda do poço. Era por volta do meio-dia. Entretanto, chegou certa mulher
samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Disse-lhe então a
samaritana: "Como é que Tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim que sou
samaritana?" É que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe
Jesus: "Se conhecesses o dom que Deus tem para dar e quem é que te diz: 'dá-
me de beber', tu é que lhe pedirias, e Ele havia de dar-te água viva!"

(Ler Jo 4, 5-42)
A Palavra de Deus ensina-nos que…
- Jesus vai ao encontro das pessoas, não fica à espera.
- Aquele encontro de "coração aberto" aponta novos
horizontes à Samaritana.
- Jesus anuncia a salvação como "dom de Deus".
Começamos a salvar-nos quando nos encontramos com
Jesus na água do baptismo.
- Só em Jesus se sacia a nossa sede de Deus.

A Palavra de Deus convida-nos a rezar…
Senhor Jesus, que te aproximaste da Samaritana e lhe ensinaste qual era a Água
Viva, aproxima-te hoje de nós e dá-nos a beber dessa Água. Sabemos que só Tu
podes acalmar a nossa sede. Senhor Jesus, vem a nosso encontro.
Sabemos que, muitas vezes, buscamos outras águas para saciar a nossa sede.
Senhor Jesus, Tu és a Fonte da Vida. Ámen.

1. VER: A ÁGUA, UM BEM ESCASSO
A água, um bem escasso no mundo, tantas vezes desperdiçado por uns e tão raro
para outros.

Sabes que a água é um problema no mundo?
Lê o que diz o Papa Francisco na Laudato Si 27-31

2. JULGAR: JESUS, O POÇO DE ÁGUA VIVA
Jesus fala com a Samaritana e promete-lhe uma água viva capaz de saciar a sede
de felicidade. Neste encontro, Jesus vai contra as normas e os preceitos sociais
e religiosos. É um encontro que revela Jesus como fonte de água viva, fonte de
felicidade que sacia a nossa sede de amor, de paz e de vida. E a Samaritana vai
anunciar alegremente aos seus amigos que encontrou essa Fonte de Vida.

O que é que Jesus nos quer dar? Sentes Jesus como uma fonte de vida?

3. AGIR: JESUS, DÁ-ME DE BEBER!
Pensa nos "poços" onde vais beber a fé: pessoas, oração, eucaristia, reconciliação,
Igreja, catequese...
Como podes aproveitar essas ocasiões para te saciares de Jesus e da sua "água
viva"? Não desperdices água... tão-pouco a "água viva".

Caminhada da Quaresma - Oração em Família
"Sou baptizado, sou chamado... À Fonte da Vida"

Neste tempo da Quaresma e também na Semana Santa
haverá, na Sé, concertos de música sacra que podem
constituir não só excelentes momentos artísticos,
mas, também, tempos de uma profunda
espiritualidade. Registe, então, o próximo domingo,
dia 26, às 17h, no qual será apresentado Stabat Mater,
de Gioacchino Rossini, pela Orquestra Filarmonia das
Beiras e pelo Coro do Departamento de Comunicação
e Arte da Universidade de Aveiro, sob a direcção do
Maestro António Vassalo Lourenço.
No dia 8 de Abril, às 21h30, acolhemos, de novo, a
Banda Amizade que apresenta Via Crucis, de Carlos
Marques, com o Coro e Banda Sinfónica desta instituição.
Antes de iniciar o Tríduo Pascal, do dia 12 de Abril, a meio da Semana Santa, a
Orquestra Filarmonia das Beiras e Coro da Sé Catedral do Porto, sob a direcção
de Tiago Ferreira, apresentam Requiem, de Mozart, e Stabat Mater, de Franz J.
Haydn.
Todos os concertos têm entrada livre.

Concertos na Sé


