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08 de OUTUBRO de 2017 Nº 1578

A paciência de Deus!

Dia 08 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 5, 1-7; Sal 79; Filip 4, 6-9; Mt 21, 33-43
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

09h00 Início da Visita Pastoral ao Arciprestado de Aveiro - Paróquia de Nossa
Senhora de Fátima.

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - Jonas 1,1 – 2,1.11; Sal Jonas 2, 3; Lc 10, 25-37
INÌCIO DA CATEQUESE PAROQUIAL, segundo os horários já divulgados.

Dia 10 TERÇA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Sal 129; Lc 10, 38-42
19h00 Dia da Memória - Eucaristia de sufrágio pelos Bispos, sacerdotes e

diáconos falecidos da Diocese de Aveiro, presidida pelo nosso Bispo, na
Sé.

Dia 11 QUARTA-FEIRA - Jonas 4, 1-11; Sal 85; Lc 11, 1-4
09h00 Reunião de Arciprestado, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - Mal 3, 13-20a; Sal 1; Lc 11, 5-13
09h00 Missa em honra de Santa Joana Princesa, na Igreja de Jesus (não há

missa às 8h30).
21h00 Formação Bíblica sobre o Evangelho de S. Marcos, no Seminário

Diocesano.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - Joel 1, 13-15 – 2, 1-2; Sal 9 A; Lc 11, 15-26
Aniversário da criação da Paróquia (182 anos).

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.

Dia 14 SÁBADO - S. Calisto I, papa e mártir
Joel 4, 12-21; Sal 96; Lc 11, 27-28

10h30 Reunião do Conselho da OFS.
15h00 Reunião da Fraternidade Franciscana.
19h00 Missa vespertina com Compromisso de todos os Agentes de Catequese,

na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago
20h30 Jantar comemorativo do Dia do Patronato de Nossa Senhora de Fátima

- Vilar.
21h00 Vigília Missionária, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

Dia 15 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 25, 6-10a; Sal 22; Filip 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14 ou Mt 22, 1-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
Peditório, no final das Missas, da Conferência Vicentina.

Já no domingo passado as orelhas dos príncipes dos
sacerdotes e dos anciãos do povo tinham ficado a arder
com a parábola que Jesus contara. Neste  domingo, porém,
o puchão ainda é maior, a ponto de deixar feridas difíceis
de cicatrizar.
A história é relativa a um proprietário que não desiste, apesar
das loucuras dos rendeiros. Tem direito às rendas e não
cede, confiante no bom senso que, por fim, se haveria de
impôr. Estava enganado. E o pior aconteceu: não respeitaram
sequer a vida do próprio filho!
"Quando vier o dono da vinha,  que fará àqueles vinhateiros?"

A resposta sai clara e  sem hesitação: "mandará matar sem
piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros
vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu tempo".
Mais uma vez os destinatários, para quem a lei de talião é o
ideal para repor direitos e fazer justiça, não vislumbram o
alcance da história! Deus não se revê ao fazer justiça e não
revela o Seu poder quando pune ou castiga exemplarmente
os prevaricadores, mas quando perdoa e Se compadece.
O sonho de Deus, que se vai realizando na história apesar
das resistências, dúvidas, pecados e traições de muitos,
avança para a plenitude, graças aos que fazem constar do
seu programa de vida a caridade, a alegria, a paz, a paciência,
a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a temperança...
Estes, e só estes, independentemente das pertenças e
fronteiras geográficas e religiosas, é que são essa vinha nova,
a Vinha do Senhor, que,  ao produzir bons e saborosos frutos
de vida eterna,  fazem acontecer o Reino e são a alegria de
Deus.

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
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D.António Moiteiro inicia no próximo domingo a Visita Pastoral às Paróquias do
Arciprestado de Aveiro. A primeira a ser visitada é a Paróquia de Nossa Senhora
de Fátima,  que está a comemorar os cinquenta anos da sua Igreja paroquial e a
última é a de Eixo.
A conclusão desta Visita ao nosso Arciprestado será na solenidade do Santíssimo
Corpo e Sangue de Cristo,  dia 31 de Maio.

INÍCIO DA VISITA PASTORAL AO ARCIPRESTADO DE AVEIRO
8 a 15 outubro - Paróquia de Nossa Senhora de Fátima

- O que é o Martirológio? (2ªparte)

Nos primeiros séculos da Igreja, deu-se início aos
catálogos dos mártires, antepassado do Martirológio
Romano, justificado pelo facto de a vida de um mártir
cristão, sem deixar de ser obra sua, era considerada
sobretudo como a resposta que ele dera aos dons
recebidos de Deus, e a sua morte o dia mais importante
dessa vida: o nascimento para o Céu (dia natal). Os elogios dos santos não se
destinavam a louvar o que eles tinham feito, mas a manter vivos o nome, o lugar
e o dia da sua páscoa (passagem).
O elogio de um Santo inscrito no Martirológio Romano é uma pequena notícia,
que não deve ultrapassar quarenta palavras (Preliminares, n. 39), na qual se
presta particular atenção a três elementos: o nome desse Santo, o lugar da sua
morte e a data em que ocorreu (em latim: nomen, locus et dies). Trata-se de uma
regra muito antiga, expressa pelo Papa S. Gregório Magno: «Temos os nomes de
quase todos os mártires escritos num livro, com os seus martírios repartidos por
todos os dias do ano. Nesse livro, porém, não se diz como foi a morte que cada
um deles padeceu, mas somente se indica o nome, o lugar e o dia do seu martírio»
(S. Gregório Magno, Carta 29 a Eulógio de Alexandria).
Conforme ensinam os números 35, 36 e 37 dos Preliminares, a leitura do
Martirológio pode fazer-se, de forma privada ou comunitária, em qualquer lugar
apropriado para a oração e em qualquer momento do dia, excepto na celebração
da Missa. Quando devem ler-se os elogios dos Santos do Martirológio? Resposta:
«Os elogios dos Santos de cada dia devem ser lidos sempre no dia precedente»
(n. 35). Onde pode fazer-se a leitura do Martirológio? Resposta: «É louvável que a
leitura do Martirológio se faça no coro ou no presbitério, mas sempre fora da
celebração da Santa Missa» (n. 36).

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

Dois dedos de Liturgia (31)

IGREJA CATEDRAL
Segunda a Sexta: 9h às 11h
Quarta: 17h às 19h

IGREJA DO CARMO
Terça a Sábado: 09h00 às 11h00
                       16h00 às 18h00

IGREJA DA VERA CRUZ
Sábado: 17h30 à 18h30

Horário das confissões
na cidade

Estão abertas as inscrições
para a Catequese
de Adultos, que
decorrerão às
terças-feiras à

noite e
iniciarão

brevemente.

No mês em que a Igreja nos convida a
rezar pelas Missões o Papa Francisco
deixa-nos este desafio:
“A missão adverte a Igreja de que não
é fim em si mesma, mas instrumento e
mediação do Reino. Uma Igreja
autorreferencial, que se compraza dos
sucessos terrenos, não é a Igreja de
Cristo, seu corpo crucificado e
glorioso. Por isso mesmo, é preferível
«uma Igreja acidentada, ferida e
enlameada por ter saído pelas estradas,
a uma Igreja enferma pelo fechamento
e a comodidade de se agarrar às
próprias seguranças»”
da Mensagem do Papa Francisco para 91º dia

Mundial das Missões

Mês Missionário

Os Agrupamentos
191-Aveiro e

794-Vilar estão
a aceitar

inscrições
para novos
elementos.


