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26 de MARÇO de 2017 Nº 1556

"Rejubilai..."

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)
MUDANÇA DA HORA - Adiante o seu relógio 60 minutos

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

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - Is 65, 17-21; Sal 29; Jo 4, 43-54
21h15 Sacramento da Reconciliação, em S. Bernardo.
21h30 Reunião da equipa coordenadora das Festas de Verão, no centro

paroquial.
21h30 Reunião do Serviço Diocesano das Vocações, no Seminário.

Dia 28 TERÇA-FEIRA - Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jo 5, 1-3a. 5-16
20h30 Via Sacra, no CUFC.
21h15 Sacramento da Reconciliação, em Oliveirinha.
21h15 Reunião do direcção do agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 29 QUARTA-FEIRA - Is 49, 8-15; Sal 144; Jo 5, 17-30
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Sacramento da Reconciliação, em Aradas.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - Ex 32, 7-14; Sal 105; Jo 5, 31-47
21h00 Sacramento da Reconciliação, em Santa Joana.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 31 SEXTA-FEIRA - Sab 2, 1a. 12-22; Sal 33; Jo 7, 1-2. 10. 25-30
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Tríduo do Senhor dos Passos: Via Sacra pública, com início junto às

igreja de S. Francisco e Santo António.

Dia 01 SÁBADO - Jer 11, 18-20; Sal 7; Jo 7, 40-53
09h30 Encontro do Pré-Seminário (5º e 6º ano), no Seminário (termina às 18h).
09h30 Retiro para agentes de pastoral, na Casa Diocesana.
11h00 Confissões do 4º ano, na Sé.
14h30 Fórum de Pais, no Salão D. João Evangelista de Lima Vidal.
16h30 VIII Sessão de formação de Acólitos.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Tríduo do Senhor dos Passos: Oração Mariana, animada pela Banda

Amizade, na Sé.

Dia 02 DOMINGO V DA QUARESMA - Ano A
Ez 37, 12-14; Sal 129; Rom 8, 8-11; Jo 11, 1-45
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

16h00 Tríduo do Senhor dos Passos: Solene Procissão, pelas ruas da cidade,
com Sermão do Encontro.

O tema dominante da Liturgia da Palavra, neste domingo, é
o Evangelho do cego de nascença, a quem Jesus restitui a
vista num sábado e se torna, assim, o símbolo do homem,
que no Baptismo é iluminado pela graça de Deus, transmitida
por Cristo, a verdadeira Luz do mundo.

Diante do miraculado, os fariseus revelam-se, mais uma vez,
intransigentes na defesa e cumprimento escrupuloso da Lei,
incapazes de reconhecerem e compreenderem a alegria
de quem se sente definitivamente desamarrado, iluminado
e feliz.  Para os fariseus a glória de Deus está na observância
da Lei sabática, mas Jesus Cristo, neste Evangelho, faz-nos
acreditar que "a Glória de Deus é o Homem Vivo", isto é,
iluminado,  perdoado, livre e feliz, imerso no Amor
misericordioso de Deus.

É neste contexto que vivemos a alegria deste quarto Domingo
da Quaresma em que somos convidados, porque Jerusalém
é a imagem da Igreja que somos todos, a cantar, logo no
princípio da Missa: "Alegra-te, Jerusalém,... rejubilai... Exultai
de alegria..."

Que outros motivos precisamos, para vivermos em "jubilosa
esperança", além da certeza de sabermos que Deus está
sempre do nossa lado, interessa-se por nós e nos quer
verdadeiramente felizes?

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
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- Quando e qual o motivo para utilizar na Liturgia a
cor Rosa?

O Rosa utiliza-se nos penúltimos domingos do tempo da
Quaresma e do tempo do Advento, os quais são conhecidos
como “Domingo da Alegria”. Estes domingos consistem numa
pausa prevista dentro do rito litúrgico, para lembrar que a
Alegria está a chegar, ou seja, uma grande festa está para
acontecer. A Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa,
é composta por cinco domingos, sem contar o dos Ramos,
sendo no quarto domingo, o Domingo Laetare. A Quaresma é
um tempo penitencial, de oração, jejum e esmola, onde a cor litúrgica
predominante é o roxo, todavia, temos no decorrer deste tempo, este momento
de júbilo, onde a cor litúrgica passa do roxo para o rosa, por causa da maior
proximidade da solenidade da nossa salvação. O IV Domingo da Quaresma recebe
este nome porque é assim que começa a Antífona de Entrada da Eucaristia deste
dia: “Laetare, Ierusalem!” ("Alegra-te Jerusalém!"), conforme Isaías 66, 10-11.

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (13)

Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. (…) fez lama com a saliva,
ungiu-lhe os olhos com a lama e disse-lhe: "Vai, lava-te na piscina de Siloé" - que
quer dizer Enviado. Ele foi, lavou-se e regressou a ver. Jesus ouviu dizer que o
tinham expulsado e, quando o encontrou, disse-lhe: "Tu crês no Filho do Homem?"
Ele respondeu: "E quem é, Senhor, para eu crer nele?" Disse-lhe Jesus: "Já o
viste. É aquele que está a falar contigo." Então, exclamou: "Eu creio, Senhor!" E
prostrou-se diante dele.

(Ler Jo 9, 1-41)

A Palavra de Deus ensina-nos que…
Jesus se preocupa mais com as pessoas, como vivem e de que ajuda precisam…
Deus não se alegra com a dor e o sofrimento das pessoas...
É a fé em Jesus que ilumina a nossa vida.
Só quem se deixa tocar por Jesus será salvo.

A Palavra de Deus convida-nos a rezar…
Obrigado, Senhor, pelos meus olhos.
Quero que sejam olhos limpos, para olharem sem mentira
e sem rancor.
Quero abri-los para olhar tudo o que é belo.
Quero abri-los ainda mais a tudo o que provoca injustiça e
maldade, para ir ao encontro de quem precisa.
Senhor, estou diante de ti como o cego.
Abre os meus olhos!
Que os meus olhos nunca se fechem às necessidades dos pobres e ofendidos.
Que os meus olhos se abram para ti, Jesus, Luz da Vida.

1. VER: SOMOS TODOS UM POUCO CEGOS...
Há pessoas com vêm mal, sofrem de miopia.
Mas há também pessoas 'cegas' pelo dinheiro, pelo poder, pela ânsia de brilhar na
sociedade.

Como se curam estas cegueiras? São graves?

2. JULGAR: JESUS, TU ÉS A LUZ!
Jesus cura o cego de nascença. E desperta nele a fé: 'Eu creio, Senhor!'. Com
Jesus aprendemos a ver:

As pessoas primeiro que os seus pecados
O coração das pessoas e não a aparência
Os sofrimentos e as dificuldades dos outros
Numa palavra, a ver a vida com a luz da Fé, com o olhar de Deus, que é amor.
Acreditas em Jesus?
Que queres que Ele faça por ti?

3. AGIR: ILUMINA A MINHA VIDA, SENHOR!
Que cegueiras precisas de curar na tua vida?
O teu olhar para com os outros é de ajuda ou de condenação?

Caminhada da Quaresma - Oração em Família
"Sou baptizado, sou chamado... à Luz"

A nossa Renúncia Quaresmal será
destinada a: uma metade para as
crianças pobres do Sudão do Sul e a
outra metade para implementação de
percursos de formação cristã  na
diocese. Com o Diálogo segue o
subscrito para o efeito.

Renúncia Quaresmal

No próximo sábado, dia 1, haverá um
encontro de formação e partilha sobre
a questão familiar e concretamente
sobe a "construção do nós". Será
orientado por Furtado Fernandes,
especialista em Orientação e Mediação
Familiar, que já esteve na nossa
paróquia noutras ocasiões, sempre em
contexto da Pastoral Familiar. O
encontro, designado Forum de Pais, é
aberto a todos os casais e
especialmente aos pais que têm filhos
na catequese, decorre entre as 14h30
e as 17h30, no salão D. João Evangelista.

Forum de Pais

No próximo sábado, 1 de Abril,
D. António Moiteiro orienta um retiro
para agentes de pastoral, na casa
diocesana de Albergaria-a-Velha, entre
as 9h30 e as 18h30. O mistério de Deus
na Mensagem de Fátima é o tema
proposto para a reflexão.

Agentes de Pastoral - Retiro


