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24 de SETEMBRO de 2017 Nº 1576

Deus é diferente...!

Dia 24 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 55, 6-9; Sal 144; Filip 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - Esdr 1, 1-6; Sal 125; Lc 8, 16-18

Dia 26 TERÇA-FEIRA - S. Cosme e S. Damião, mártires
Esdr 6, 7-8. 12b. 14-20; Sal 121; Lc 8, 19-21

15h00 Reunião com o Sr. Bispo, na residência paroquial.

Dia 27 QUARTA-FEIRA - S. Vicente de Paulo, presbítero
Esdr 9, 5-9; Sal Tob 13, 2; Lc 9, 1-6

18h00 Missa em Santiago.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - S. Venceslau, mártir – SS. Lourenço Ruiz e
Companheiros, mártires
Ag 1, 1-8; Sal 149; Lc 9, 7-9

21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.

Dia 29 SEXTA-FEIRA - S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos – FESTA
Dan 7, 9-10. 13-14  ou  Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jo 1, 47-51

15h30 Reunião com as Responsáveis da Catequese da infância.
17h00 Missa em Vilar.

Dia 30 SÁBADO - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Zac 2, 5-9. 14-15a; Sal Jer 31, 10; Lc 9, 43b-45

09h30 Encontro para todos os catequistas sobre a Carta Pastoral “Catequese:
a alegria do encontro com Jesus”, no Seminário (termina às 12h30).

15h00 Encontro geral do Pré-seminário, no Seminário de Aveiro (termina às
18h).

17h00 Adoração ao Santíssimo Sacramento com Vésperas, na Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.

Dia 01 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano A
Ez 18, 25-28; Sal 24; Filip 2, 1-11  ou  Filip 2, 1-5; Mt 21, 28-32
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

E Deus continua a surpreender-nos, porque os Seus
caminhos são diferentes dos nossos e os Seus critérios
também. Já o Profeta Isaías reconhecia claramente.

A mensagem que nos é transmitida pelo Evangelho, com
a parábola dos trabalhadores da vinha, deixa-nos, no
mínimo, perplexos. Segundo a nossa justiça, quem
trabalhou mais horas merece maior retribuição; por isso
admiramo-nos e quase nos escandalizamos com o modo
de proceder do proprietário,  que paga a todos com o
mesmo salário.

Com esta parábola,  Jesus quer realçar a magnanimidade
de coração do proprietário, para quem não bastam as
exigências meramente contratuais na relação com os
seus assalariados. E ainda bem. Que seria de nós,  se a
relação de Deus connosco se limitasse aos critérios da
justiça!

Ainda bem que Deus é  diferente, como cantamos no
salmo responsorial, "é clemente e compassivo, paciente
e cheio de bondade". E a certeza de que "está perto de
quantos O invocam" enche-nos o coração de confiança,
gratidão e alegria e desafia-nos ao compromisso e à
generosidade, porque sabemos que nunca perdemos. É
o Deus revelado em e por Jesus Cristo, que sempre nos
surpreende. É o nosso Deus !

P. Fausto
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Catequese de adultos:
É urgente a inscrição para a catequese de adultos de preparação para os
sacramentos de iniciação cristã (Baptismo, Eucaristia e Crisma).



Eucaristias:
Domingo: 8h30, 10h30, 12h e 19h, na Sé
              10h, em Vilar.
Sábado: 8h30 e 19h, na Sé
           19h00, em Santiago
Segunda a Sexta: 8h30 e 19h, na Sé
Quarta: 18h, em Santiago
Sexta: 17h, em Vilar

Exposição do Santíssimo:
Sábado: 17h

Confissões:
Terças e sextas-feiras das 9h às 11h.
Quartas das 15h às 17h

Cartório:
De terça a sexta-feira, das 16h às 19h.

Secretaria:
De segunda a sexta-feira, das 10h30 às
12h e das 14h30 às 19h.
Sábado, das 9h30 às 12h.

Sacristia:
De segunda a sábado das 8h às 11h e
das 16h às 20h.

Horários de Inverno

Estamos a preparar o início da
catequese paroquial. Ao nível da
Infância já são conhecidos os horários.
Esta semana divulgamos os horários de
todas as catequeses, que decorrerão
no centro paroquial.
Assim:

1.º ano: quinta-feira, 16h30
quinta-feira, 18h30 (Santiago)

2.º ano: quarta-feira, 16h30
segunda-feira, 18h30 (Santiago)

3.º ano (provisórios):

terça-feira, 16h30
Sábado, 11h00
sexta-feira, 18h30 (Santiago)

4.º ano: segunda-feira, 16h30
Sábado, 11h00

5.º ano: terça-feira, 18h30
6.º ano: quarta-feira, 18h30

quinta-feira, 18h30
7.º ano: quinta-feira, 18h30
8.º ano: quarta-feira, 18h30

quinta-feira, 18h30
9.º ano: terça-feira, 18h30
10.º ano: segunda-feira, 18h30
11.º ano: terça-feira, 18h30
12.º ano (Cruzados): sexta-feira, 18h30

Pedimos que a inscrição ou renovação
seja feita quanto antes, de segunda a
sexta-feira, das 17h às 19h30.

Catequese Paroquial

- O que é o Rito Penitencial? (continuação)

O Ato Penitencial inicia-se com um convite que o
presidente lança para que cada um faça um exame
de consciência e reconheça os seus pecados, que
pode ser por estas ou outras palavras: “Para
celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.”
Seguem-se breves instantes em silêncio – que é o
acto penitencial em sentido próprio – pois cada
um (fiéis, padre, bispo e Papa) reconhece, no íntimo da sua consciência e do
seu coração a sua fragilidade e a sua condição de pecador e suplica o acolhimento
da graça de Deus. Na verdade, todos nós somos pecadores. São João, na sua
primeira epístola diz: “Aquele que disser que não possui pecado é um mentiroso”.
1Jo 1, 8.

Segue-se a confissão geral, durante a qual devemos ter uma atitude/postura
corporal de recolhimento, de cabeça baixa e olhos no chão para ser condizente
com as palavras que estamos a proferir. A confissão geral pode fazer-se de três
modos:
I) ou recitando todos, em conjunto, a oração “Confesso a Deus todo o poderoso
e a vós irmãos que pequei…” Esta fórmula é ainda acompanhada pelo gesto de
bater duas vezes com a mão direita aberta sobre o peito às palavras “… por
minha culpa, minha tão grande culpa…”, à semelhança do gesto do publicano,
que na parábola de Jesus em Lc 18, dizia «Meu Deus, tende piedade de mim, que
sou pecador»
II) ou com os versículos “Tende compaixão de nós Senhor / Porque somos
pecadores… Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia / E dai-nos a vossa salvação.
III) ou com as invocações a Cristo Senhor “Senhor tende piedade de nós...” com
os respectivos tropos que exprimem um atributo ou uma obra de Cristo (“Senhor,
que fostes enviado pelo Pai… que viestes chamar os pecadores… que estais à
direita do pai a interceder por nós… Senhor, tende piedade de nós.”)
À confissão segue-se a absolvição geral “Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.” Toda a assembleia
responde “Ámen.” Como que dizendo “assim seja!”
O missal (pag. 1359) propõe que no Tempo Pascal se substitua o acto penitencial
pelo rito da aspersão da água benta, recordando o nosso Baptismo, momento
em que simbolicamente o cristão renasce para a vida em Cristo.

* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (29)

A Catequese de infância e
adolescência e jovens começa
dia 9 de outubro.

Pré-Seminário

No próximo dia 30 de setembro
decorrerá, no Seminário de Aveiro, o
encontro com pais e rapazes do pré-
seminário (a partir do 7ºano). Inicia às
15h e termina às 18h. INSCRIÇÕES
ABERTAS em pre@seminarioaveiro.org


