INFORMAÇÕES

JANEIRO

2018

Dia 21 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano B
Jonas 3, 1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Peditório, no final das Missas, da Conferência Vicentina.
10h30 Eucaristia de Encerramento da Visita Pastoral, presidida pelo Sr. Bispo.
Segue-se o almoço/convívio, no Salão D. João Evangelista.

21 de JANEIRO de 2018

Dia 23
21h00
21h30
21h30

REFLEXÃO

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - S. Vicente, diácono e mártir
2 Sam 5, 1-7.10; Sal 88; Mc 3, 22-30
TERÇA-FEIRA - 2 Sam 6, 12b-15. 17-19; Sal 23; Mc 3, 31-35
Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
Catequese de adultos, no centro paroquial.

"Convertei-vos"!
Depois de termos assistido no domingo passado ao
encontro feliz de dois discípulos de João Baptista com o
"Cordeiro de Deus", em pleno deserto da Judeia, Jesus
não perde tempo, e, agora, nas margens do mar da
Galileia, não se cansa de dizer ao que vem, correndo o
risco de se repetir: "Cumpriu-se o tempo e está próximo
o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no
Evangelho".

Dia 24 QUARTA-FEIRA - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
2 Sam 7, 4-17; Sal 88; Mc 4, 1-20
15h00 Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 25 QUINTA-FEIRA - Conversão de S. Paulo, Apóstolo
Act 22, 3-16 ou Act 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18
21h00 Encerramento do Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos, na
Sé. Esta celebração tem a presença e participação dos Irmãos da
Comunidade Metodista da cidade e será co-presidida pelo nosso Bispo
e pelo Reverendo Pastor da Comunidade.
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Dia 26 SEXTA-FEIRA - S. Timóteo e S. Tito, bispos
2 Tim 1, 1-8 ou Tit 1, 1-5; Sal 95; Mc 4, 26-34 ou Lc 10, 1-9
Início da Semana do Consagrado.
17h00 Missa em Vilar.

Nº 1593

A linguagem vigorosa e provocante, semelhante à do
Seu Precursor, parece dizer que Deus esgotara a
paciência, mas não. Deus não esgotou, nem há-de jamais
esgotar a Sua paciência connosco, porque nos ama
infinitamente e a todos oferece a salvação. O alerta,
porém, que vem de João Baptista e confirmado por Jesus,
mantém-se pleno de actualidade.

Dia 27 SÁBADO - S. Ângela Merici, virgem
2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41
09h30 Formação para Candidatos a M.E.C, no Santuário de Schoenstatt.
15h30 Reunião de pais das crianças do 3º ano de catequese, no centro paroquial.
17h30 V Sessão da Formação de Acólitos sobre "Ritos Iniciais e Ritos Finais",
na sala por cima da sacristia.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

A Igreja, ao proclamar hoje este Evangelho, continua a
mesma pregação, insistindo sempre na necessidade de
conversão pessoal e comunitária como condição de
entrada no Reino. Deus por nós já fez tudo, resta-nos
fazer o "trabalho de casa". E só a cada um cabe fazê-lo.
Daí o apelo: "Convertei-vos".

Dia 28 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 18, 15-20; Sal 94; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
15h30 Apresentação da biografia do Venerável Mons. Alves Brás, fundador
das Cooperadoras da Família e da Obra de Santa Zita, no salão D. João
Evangelista de Lima Vidal.
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“Que todos sejam um”
Dois dedos de Liturgia (46) com o Papa

- A Missa é a oração por
excelência!
A Missa é oração, aliás, é a oração por
excelência, a mais elevada, a mais
sublime, e ao mesmo tempo a mais
"concreta". Com efeito é o encontro
de amor com Deus mediante a sua
Palavra e o Corpo e Sangue de Jesus.
É um encontro com o Senhor. O que é
realmente a oração? Antes de tudo,
ela é diálogo, relação pessoal com
Deus. E o homem foi criado como ser
em relação pessoal com Deus que tem
a sua plena realização unicamente no
encontro com o seu Criador.
(…) Cristo quando chama os seus
discípulos, chama-os para que estejam
com Ele. Eis, por conseguinte, a maior
graça: poder experimentar que a
Missa, a Eucaristia é o momento
privilegiado para estar com Jesus e,
através d'Ele, com Deus e com os
irmãos.
Rezar, como qualquer diálogo
verdadeiro, significa saber também
ficar em silêncio, em silêncio
juntamente com Jesus. E quando vamos
à Missa, talvez cheguemos cinco
minutos antes e comecemos a falar
com quem está ao nosso lado. Mas não
é o momento para falar: é o momento
do silêncio a fim de nos prepararmos
para o diálogo. (…) Não vamos a um
espetáculo, vamos ao encontro com o
Senhor e o silêncio prepara-nos e
acompanha-nos. E do misterioso
silêncio de Deus brota a sua Palavra
que ressoa no nosso coração. (…) Jesus
responde que a primeira coisa
necessária para rezar é saber dizer

"Pai". Estejamos atentos:
se eu não for
capaz
de
dizer "Pai" a
Deus, não sou capaz de rezar. Temos
que aprender a dizer "Pai", ou seja, de
nos pormos na sua presença com
confiança filial. Senhor, ensina-me a
rezar.
Este é o primeiro ponto: ser humildes,
reconhecer-se filhos, repousar no Pai,
confiar n'Ele. (…) Esta é a primeira
atitude: confiança e confidência, como
a criança com os pais; saber que Deus
se recorda de ti, cuida de ti, de ti, de
mim, de todos.
A segunda predisposição, também ela
própria das crianças, é deixar-se
surpreender. O encontro com o
Senhor é sempre um encontro vivo,
não é um encontro de museu.
Na verdade, o Senhor surpreende-nos
ao mostrar-nos que Ele nos ama até
com as nossas debilidades. Este dom,
fonte de verdadeira consolação, é uma
verdadeira consolação, é um dom que
nos é concedido através da Eucaristia,
aquele banquete nupcial no qual o
Esposo encontra a nossa fragilidade.
O Senhor encontra a nossa fragilidade
para nos reconduzir à nossa primeira
chamada: ser à imagem e semelhança
de Deus. É este o ambiente da
Eucaristia, é esta a oração.
* continuamos a aguardar as vossas questões
em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Os responsáveis pelas Igrejas cristãs na
Europa convidam a fazer da Semana de
Oração pela Unidade dos Cristãos uma
ocasião para "gerar a esperança" num
Velho Continente fustigado por vários
desafios.
A declaração conjunta recorda de
modo particular a provação que implica
"o êxodo em massa de pessoas que
estão a ser forçadas a abandonar
famílias e casas, devido aos conflitos e
à pobreza", e que olham para a Europa
como um passo para uma vida melhor.
"Um futuro melhor só será possível se
tivermos Deus no nosso coração e
praticarmos a justiça, quer como
indivíduos quer como comunidades",
referem os líderes cristãos, que apelam
a uma Europa mais "acolhedora" para
quem "chega às suas fronteiras", e
"mais capaz" de cuidar daqueles que
precisam de apoio, tanto "espiritual"
como "material".
"Nós cristãos queremos dar
testemunho da nossa esperança, que
assenta na vida com Cristo. Temos a
certeza de que com Ele é possível viver
em paz nestes tempos e construir um
futuro melhor".
Os líderes das Igrejas cristãs da Europa
exortam as comunidades dos vários
países a "perseverarem no caminho
ecuménico" e a viverem estes dias em
"solidariedade para com os irmãos
cristãos que vivem em condições de
pobreza, de solidão ou marginalização".

Pela Vida
O Papa Francisco associou-se à Marcha
pela Vida promovida pela Igreja Católica
nos Estados Unidos da América, com
uma mensagem divulgada através da
rede social Twitter.
"Cada vida conta, desde o início até ao
fim, da concepção à morte natural"

Eucaristia:
Sacramento da Caridade
Decorre no próximo dia 18 de fevereiro
- 1ºDomingo da Quaresma -, no Salão
D. João Evangelista de Lima Vidal, o III
Encontro Diocesano de Pastoral
Litúrgica e a III Peregrinação Diocesana
dos Acólitos. Terá início às 15h e
termina na Eucaristia das 19h, presidida
pelo Sr. Bispo, onde serão nomeados
os novos Ministros Extraordinários da
Comunhão. O Encontro terá a
presença do Padre Pedro Lourenço
Ferreira OCD e com o Padre Luís Leal,
director do serviço nacional de
acólitos.
A inscrição, para todos os Agentes de
Pastoral, é gratuita, mas deve ser
realizada até dia 12 de Fevereiro para
o e-mail liturgia@diocese-aveiro.pt

Onde está o teu
irmão?
Onde há vida, fervor,
paixão de levar Cristo
aos outros, surgem
vocações genuínas.
(Papa Francisco)

