INFORMAÇÕES

SETEMBRO

2018

Dia 09 DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 35, 4-7a; Sal 145; Tg 2, 1-5; Ev Mc 7, 31-37
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).

09 de SETEMBRO de 2018

Nº 1621

REFLEXÃO

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - 1 Cor 5, 1-8; Sal 5; Lc 6, 6-11
17h00 Reunião com Funcionárias do Patronato de Nossa Senhora de Fátima,
em Vilar.
Dia 11 TERÇA-FEIRA - 1 Cor 6, 1-11; Sal 149; Lc 6, 12-19
19h00 “Missa da Memória” pelos Bispos que serviram a nossa Diocese. Ocorre
o 1° aniversário do falecimento do Sr. D.António Francisco. Preside o
Sr. D. António Moiteiro, na Sé.
Dia 12 QUARTA-FEIRA - Santíssimo Nome de Maria
1 Cor 7, 25-31; Sal 44; Lc 6, 20-26
09h00 Missa na igreja de Jesus (não há missa, na Sé, às 8h30).
Dia 13 QUINTA-FEIRA - S. João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja
1 Cor 8, 1b-7. 11-13; Sal 138; Lc 6, 27-38
Aniversário da tomada de posse de D. António Manuel Moiteiro Ramos.
20h00 Reunião do Secretariado Paroquial da Pastoral Familiar, em Vilar.

Dia 15 SÁBADO - Nossa Senhora das Dores
1 Cor 10, 14-22; Sal 115; Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35
09h00 Peregrinação da Família Schoenstatiana à Catedral, com Missa às 17h,
presidida pelo nosso Bispo.
12h00 Início das Festas em honra ao Apóstolo S. Tiago e a Nossa Senhora
d’Ajuda, na comemoração dos 103 anos da Capela, no lugar de
Santiago. Com arraial às 21h30.
19h00 Missa vespertina na Sé.
20h30 Missa vespertina em Santiago.
Dia 16 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 50, 5-9a; Sal 114; Tg 2, 14-18; Ev Mc 8, 27-35
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.
09h00 Missa em honra ao Apóstolo S. Tiago e a Nossa Senhora d’Ajuda, na
comemoração dos 103 anos da Capela, no lugar de Santiago. Festejos
até às 24h.
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Dia 14 SEXTA-FEIRA - Festa da Exaltação da Santa Cruz
Num 21, 4b-9 ou Filip 2, 6-11; Sal 77; Jo 3, 13-17
16h00 Tempo de formação para as Catequistas da Infância, no Centro
Paroquial, ou às 21 h, no Oratório.

Sem ruído !
Hoje acompanhamos Jesus, que vem dos lados de Tiro
em direcção ao mar da Galileia. No caminho há um
encontro curioso com um surdo-mudo, apresentado por
uns amigos, que suplicam a Jesus apenas que lhe imponha
as mãos. E Jesus, afastando-se da confusão dos mirones,
acede imediatamente a libertar o surdo-mudo da prisão
que o condenava ao silêncio, a vida inteira.
Tudo se passa longe da multidão, sem ruído, a sós.
Porque o bem não faz barulho e gosta muito da discrição,
Jesus recomenda" que não contassem nada a ninguém
"."Mas , quanto mais lho recomendava, tanto mais
intensamente eles o apregoavam", porque não continham
o assombro provocado pelos gestos e palavras de Jesus.
De assombro se enche mais tarde também o coração de
muitos que vêem o comportamento dos cristãos da
comunidade de Jerusalém. O gosto pela Palavra, a
fidelidade ao ensino apostólico, a alegria com que
celebravam a fé e partilhavam os bens e a amizade que
reinava entre todos eram contagiantes...
Por aqui também passa hoje o segredo da nova
evangelização que deve comprometer todos os
baptizados.
P. Fausto
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Dois dedos de Liturgia (74)
- rezar com o corpo: de joelhos

1º ano
2º ano
3º ano

Entre as posturas corporais que se
devem adoptar na celebração
litúrgica e na oração, uma das mais
clássicas e conhecidas é a «de
joelhos». É algo mais que fazer uma
genuflexão pontual.
Orar de joelhos é a postura mais
espontânea de adoração e de súplica
humilde. É a atitude que
encontramos tantas vezes na Bíblia,
quando alguém quer expressar a sua
veneração e súplica. Tinha sido
também a atitude de Jesus quando,
na sua agonia do Horto, «pondo-se
de joelhos, começou a orar, dizendo:
Pai, se quiseres…» (Lc 22,41-42)
Nos primeiros séculos, não era usual
que os cristãos orassem de joelhos.
Esta postura reservava-se só para
os dias penitenciais. Por isso, no
Concílio de Niceia proibe-se
explicitamente esta postura nos
domingos e na Cinquentena Pascal.
Mais tarde, a partir dos séculos XIIIXIV, a postura de joelhos converteuse na mais usual para a oração,
sublinhando sobretudo o carácter de
adoração à Eucaristia. Na Missa,
praticamente desde o Sanctus até ao
final, estava-se de joelhos, incluindo
o momento da Comunhão.
Actualmente, só se indica este gesto
durante o momento da consagração,
embora seja geralmente adoptada a
partir da invocação do Espírito ou
epiclese: expressa-se, deste modo,
a atitude de veneração no momento
em que, por obra do Espírito, se
realiza o mistério eucarístico da

Horários da Catequese
Paroquial 2018/19

identificação do pão e do vinho com
o Corpo e Sangue de Cristo. O Missal
permite que, por causas razoáveis,
a comunidade fique de pé (cf. IGMR
43). Para a comunhão, a postura é
de pé: aproximando-se em procissão
e recebendo, de pé, o Corpo e
também o Sangue de Cristo (cf. IGMR
286).
A postura de joelhos continua a ser
a mais pedagógica para a oração
pessoal, sobretudo, diante do
Santíssimo. Também para a oração
penitencial, quando, por exemplo,
nas celebrações penitenciais, se reza
o «Confesso a Deus…» e, sobretudo,
quando o penitente, depois da sua
acusação, recebe do ministro
eclesial, a absolvição.
Orar de joelhos ajuda-nos a
reconhecer a nossa pobreza diante
de Deus e a sentirmo-nos pequenos
na sua presença.
* continuamos a aguardar as vossas
questões em
doisdedosdeliturgia@gmail.com

- 2ªfeira
- 16h
- 5ªfeira
- 16h
- 4ªfeira
- 16h
- sábado
- 11h
4º ano - 3ªfeira
- 16h
- sábado
- 11h
As catequeses da Infância terão início
na segunda semana de outubro.
5º ano - 2ªfeira
- 18h30
- 4ª-feira
- 18h30
6º ano - 3ª feira
- 18h30
7º ano - 6ª feira
- 18h30
8º ano - 4ª feira
- 18h30
- 5ª feira
- 18h30
9º ano - 4ª feira
- 18h30
- 5ª feira
- 18h30
10º ano - 3ª feira
- 18h30
11º ano - 2ª feira
- 18h30
12º ano - 3ª feira
- 18h30

Catequese de Adultos
Estão abertas as inscrições para a
catequese de adultos de preparação
para o Crisma. Poderá inscrever-se
durante a semana no horário do
cartório paroquial.

Reabertura do ano
Escutista
No agrupamento 191-Aveiro...
O ano vai começar para todos os
escuteiros no dia 15 de setembro às
15h. No dia 29 de setembro são
convidados a trazer um amigo. As
inscrições e candidaturas serão de 15
de setembro a 20 de outubro, sendo
que os novos elementos iniciam a 20
de outrubro.
Mais informações em facebook
agrp191aveiro
ou
por
geral.191@escutismo.pt

No agrupamento 794-Vilar...
Iniciam as suas actividades no sábado,
dia 29 de setembro, pelas 15h na sede.
As inscrições devem ser feitas junto
de um dos chefes do agrupamento.
Mais informações no facebook
Agrupamento de Escuteiros de Santo
Amaro
ou
em
geral@agr794.escutismo.pt

“Peregrinos com Maria: Mulher, Mãe e Discípula”
A Diocese de Aveiro peregrinará ao Santuário de Fátima no
próximo dia 29 de setembro, com o lema “Peregrinos com
Maria: Mulher, Mãe e Discípula”.
Os ensaios serão no Seminário de Santa Joana nos próximos
dias 17 e 24 de Setembro pelas 21h. Não falte.

