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Primeiros em quê?

Apesar da permanente e intensa catequese de Jesus, o
grupo restrito dos discípulos vive hoje um momento de
grande tensão. Nos seus corações há ainda muito a limar e
purificar, pois a atenção às  precedências e a pretensão
aos primeiros lugares ainda não foram erradicadas.

Tudo começa com uma estranha exigência dos filhos de
Zebedeu, Tiago e João: "Concede-nos que, na tua glória,
nos sentemos um à tua esquerda e outro à tua direita". Não
sabiam verdadeiramente o que pediam.

Preocupações de ribalta, de holofotes, de aparências, de
poder... são tentações de ontem e de hoje, mesmo na Igreja.
Tentações a que não resiste quem persegue obstinadamente
um lugar airoso, conceituado, vistoso... e não se conduz
pela lógica do serviço e da gratuidade, que requer humildade
e discrição.

Como nenhum dos discípulos quer ficar em segunda linha,
todos se indignam com as pretensões de Tiago e João.

Com voz serena e paciência infinita, Jesus enuncia para
todos a regra de ouro dos verdadeiros discípulos: "quem
entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem
quiser entre vós ser o primeiro,  será escravo de todos" .

As palavras de Jesus são também para nós, porque a grandeza
do coração e a beleza de um projecto de vida dependem
da qualidade do serviço que se presta, que é  tão mais
importante quanto maior fôr o amor que se põe naquilo
que se faz. Mesmo que ninguém valorize e dê conta.

P. Fausto

Dia 21 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 53, 10-11; Sal 32; Hebr 4, 14-16; Mc 10, 35-45 ou Mc 10, 42-45
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES.
     – Abertura do Ano Missionário em todas as paróquias.
     – O ofertório das Missas destina-se às Missões.

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA -  S. João Paulo II, papa
Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12. 13-21

17h00 Reunião com as Ajudantes de acção directa do Patronato Nossa
Senhora de Fátima, em Vilar.

Dia 23 TERÇA-FEIRA - S. João de Capistrano, presbítero
Ef 2, 12-22; Sal 84; Lc 12, 35-38

Dia 24 QUARTA-FEIRA - S. António Maria Claret, bispo
Ef 3, 2-12; Sal Is 12, 2; Lc 12, 39-48

18h00 Missa em Santiago.

Dia 25 QUINTA-FEIRA - Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53

Dia 26 SEXTA-FEIRA - Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Assembleia de Agentes de Pastoral (Movimentos, Serviços e Grupos) de

Vilar, na cave da Capela.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 27 SÁBADO - B. Gonçalo de Lagos, presbítero
Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9

10h30 Sessão de esclarecimento sobre o voluntariado missionário 2018-2019,
promovida pelo SDAM, no CUFC.

15h00 II Caminhada Solidária pela Vida, com concentração em frente ao
Centro de Congressos, no Cais da Fonte Nova.

17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Sé.
18h30 Celebração de Vésperas, na Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 28 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano B
Jer 31, 7-9; Sal 125; Hebr 5, 1-6; Mc 10, 46-52
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.
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- Baptismo: Liturgia da Palavra, Oração dos fiéis e as Ladainhas

Dois dedos de Liturgia (80)

A liturgia da palavra é parte integrante
das celebrações sacramentais. A
celebração da Palavra de Deus tem por
finalidade despertar, antes da
realização do mistério, a fé dos pais e
padrinhos e das pessoas presentes, e
alcançar o fruto do sacramento
mediante a oração comum. Os
elementos desta celebração não
podem ser outras que não sejam
Palavra de Deus.

Após escutar a Palavra de Deus, o
presidente faz uma breve homilia para
ilustrar o que foi lido, e para dispor as
pessoas presentes a entenderem mais
profundamente o mistério do Baptismo
e a abraçarem com alegria a missão que
dele nasce, sobretudo para os pais e
padrinhos.

Segue-se a oração universal. A oração
dos fiéis é próprio dos baptizados, na
qual exercem a função do seu
sacerdócio baptismal, apresentando
preces a Deus pela salvação de todos.
No ritual do Baptismo percebe-se a
função mediadora da comunidade
cristã, pois vai interceder por aqueles
que vão receber a graça do baptismo,
mas também pelos seus pais e pelos

seus padrinhos. Como normalmente
celebramos o sacramento ao Domingo,
deve-se acrescentar as intenções pela
Igreja Universal e pelas necessidades
do mundo. Segue-se a ladainha dos
santos, na qual pedimos que a Igreja
celeste se associe à Igreja terrena para
pedir a Deus por aquelas crianças. Para
além dos santos que vêm contemplados
no ritual podem ser acrescentados
outros santos.

Cf. Ritual da Celebração do Baptismo

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

Três pilares fundamentais daquela que
é a resposta que a Igreja tem que ir
dando aos tempos de hoje.
i) A linguagem que os jovens entendem

é a linguagem de quem dá a vida,
precisam de referencias de fé e de
vida, que possam ir sendo ajudas
para a vida.

ii) A vocação é um projecto de vida, é
um projecto à santidade. É redutor
dizer que vocação é ser padre ou
freira. A Igreja deve ajudar os jovens
a olharem para o todo da sua vida.

iii) O discernimento e o acompanha-
mento: precisamos de uma Igreja de
um para um, de coração a coração.
As pessoas precisam de sentir que
a Igreja acompanha nas suas
fraquezas, nas suas fragilidades, mas
também nas coisas que as pessoas
vão fazendo.

SDAM:
Sessão de esclarecimento

A 27 de outubro, caminhamos em sintonia com a
comemoração dos Direitos Humanos, que neste ano
celebra 70 anos. A concentração será em frente ao Centro
de Congressos, Cais da Fonte Nova, às 15h. A caminhada
iniciará às 16h.
As inscrições podem ser feitas na secretaria da nossa
paróquia.

II Caminhada Solidária pela Vida

No próximo sábado, 27 de outubro, o
Serviço Diocesano de Animação
Missionária de Aveiro promove uma
sessão de esclarecimento sobre o
voluntariado missionário 2018-2019,
pelas 10h30, no Centro Universitário
Fé e Cultura – CUFC. O SDAM tem
neste momento abertas as inscrições
para voluntariado missionário, seja na
diocese, em Portugal ou ad gentes, no
estrangeiro.

Sínodo dos Bispos:
resumo da II semana

Pré-seminário:
marcar na agenda

No próximo dia 10 de
Novembro haverá um
encontro do pré-
seminário para rapazes
que estejam no 5º e 6º
ano da escola. As
inscrições podem ser

feitas no cartório paroquial, na Igreja,
no Seminário de Aveiro ou através de
e-mail: pre@seminarioaveiro.org
O cuidado pelas vocações é da
responsabilidade de todos. É
importante rezar pela vocações, mas
devemos estar atentos para também
ajudar os jovens a descobrir a vontade
de Deus para a sua vida.

DIA 1, SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

8h30 Missa (Igreja Paroquial)
10h00 Missa (Vilar)
10h30 Missa (Igreja Paroquial)
12h00 Missa (Igreja Paroquial)
14h30 Celebração da Palavra no

cemitério central
15h30 Celebração da Palavra no

cemitério sul
19h00 Missa (Igreja Paroquial)

DIA 2, DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS

8h30 Missa (Igreja Paroquial)
10h00 Missa no cemitério central
16h00 Missa no cemitério Sul
19h00 Missa (Igreja Paroquial)


