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"Que queres...?"

Bartimeu, homem cego e a pedir esmola, duplamente
dependente  e carenciado, com pouso à beira do caminho
para não ser estorvo. Eis o homem que se encontra hoje
com Jesus, prestes a sair de Jericó com os discipulos e
uma grande multidão, na direcção de Jerusalém.

A deficiência física e a indigência permanente, que
condenavam à situação de dependência e isolamento
social, não impediram, porém, este homem de sonhar e
ousar gritar contra tudo e contra todos: "Jesus, Filho de

David, tem piedade de mim".

O que era barreira intransponível proporcionou um
acontecimento de graça, graças à atenção de Jesus aos
gritos angustiados de Bartimeu, que face aos seus limites
não se conformou, nem se intimidou com as resistências
sociais.

A coragem, a determinação e a confiança de Bartimeu
foram largamente recompensadas pela atenção e
solicitude de Jesus que, reconhecendo-lhe fé viva, curou
da cegueira os seus olhos e o seu coração. Os
comportamentos de Jesus, como este,  indicam-nos
claramente que os gritos dos homens e mulheres que
sofrem devem ser para todos os cristãos, sempre,
escutados também como Palavra de Deus.

P. Fausto

Dia 28 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano B
Jer 31, 7-9; Sal 125; Hebr 5, 1-6; Mc 10, 46-52

====» MUDANÇA DA HORA: às 2h atrase o seu relógio 60min.
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.

Dia 29 SEGUNDA-FEIRA -  Ef 4, 32 – 5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17

Dia 30 TERÇA-FEIRA - Ef 5, 21-33; Sal 127; Lc 13, 18-21

21h30 Início da Catequese de Adultos de preparação para os Sacramentos da
Iniciação Cristã, no centro paroquial.

21h30 Início da Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 31 QUARTA-FEIRA - Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30

18h00 Missa vespertina em Santiago.
19h00 Missa Vespertina na Sé.

Dia 01 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
14h30 Celebração da Palavra no cemitério central.
15h30 Celebração da Palavra no cemitério sul, presidida pelo Sr. Bispo.

Dia 02 COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
Job 19, 1. 23-27a; Sal 26; 2 Cor 4, 14 – 5, 1; Mt 11, 25-30   ou

2 Mac 12, 43-46; Sal 102; 2 Cor 5, 1. 6-10; Jo 11, 21-27   ou

Is 25, 6a-7-9; Sal 22; 1 Tes 4, 13-18; Jo 6, 51-58

Missas: 8h30 e 19h (Sé); 17h (Vilar); 10h (cemitério central); 16h
(cemitério sul).

Dia 03 SÁBADO - S. Martinho de Porres, religioso
Filip 1, 18b-26; Sal 41; Lc 14, 1. 7-11

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

Dia 04 DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 6, 2-6; Sal 17; Hebr 7, 23-28; Mc 12, 28b-34

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
15h00 Formação Permanente para Visitadores de Doentes e Ministros

Extraordinários da Comunhão, no Seminário Diocesano de Santa Joana.
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- Baptismo: Oração de exorcismo e a unção pré-baptismal

Dois dedos de Liturgia (81)

A oração de exorcismo são as palavras
pela qual a Igreja, em nome de Deus,
pede que liberte e proteja do mal
aquele que vai ser baptizado. Por meio
dela evoca-se o poder salvador e a
vitória pascal de Cristo, o qual liberta
a pessoa da influência do demónio.

Segue-se a Unção pré-baptismal. «A
unção, na simbologia bíblica e antiga,
é rica de numerosas significações: o
óleo é sinal de abundância e de alegria;
purifica (unção antes e depois do
banho) e torna ágil (a unção dos atletas

e lutadores); é sinal de cura, pois
suaviza as contusões e as feridas; e
torna radiante de beleza, saúde e
força» (CIC 1293).

A unção é uma acção simbólica que se
emprega com frequência na liturgia
cristã. Esta unção será feita com o óleo
dos catecúmenos o qual foi benzido,
pelo Bispo, na missa crismal anterior.

Como noutras circunstâncias, a unção,
visa expressar a graça da salvação: com
o óleo dos catecúmenos, faz-se a
primeira unção do Baptismo, sobre o
peito, antes do sinal central do banho
na água;

Em cada uma das unções, o simbolismo
do gesto tem matizes diferentes: na
unção pré-baptismal, no peito,
exprime-se a fortaleza que Cristo quer
comunicar ao catecúmeno: no caso
de adultos, pode-se repetir este gesto
simbólico, durante o período do
catecumenado.

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

As escolhas pastorais para melhor
responder aos desafios dos jovens.
Foram enumerados mais alguns:
i) SERVIÇO: A Igreja deve valorizar a

dimensão juvenil da missão. O
serviço deve ser tido como
instrumento precioso para que o
jovem possa crescer numa fé posta
ao serviço dos outros.

ii) DIÁLOGO: Os jovens são chamados
a ser protagonistas da vida da
Igreja, mas também por isso
responsabilizados pelos caminhos
que a Igreja vai tomando. Não
esquecendo que “não há futuro
sem memória”.

iii) SOLIDARIEDADE: Os jovens devem
ser verdadeiramente acompanha-
dos, em todas as dimensões da sua
vida, independentemente de quem
são, das suas fragilidades, até
mesmo as espirituais.

O Papa Francisco apontou o São João
Paulo II como modelo de fé para quem
os jovens devem olhar.

... para os Jovens

Intenção do Papa Francisco
para o mês de NOVEMBRO

O que a Igreja realmente diz sobre o
sexo?

No dia 3, às 10h, no auditório do
Seminário, haverá uma actividade de
formação para dar a conhecer os
fundamentos do ensino da Igreja sobre
o amor humano e a sexualidade.
Num tempo em que muitas vezes temos
os ensinamentos da Igreja sobre estas
matérias como ultrapassados, que se
resumem a um conjunto de proibições
e negações. É uma oportunidade que
podem dar à Igreja de perceber o que
realmente diz a Igreja.
+informações: geral@seminarioaveiro.org
ou 234 422 171

Sínodo dos Bispos:
resumo da III 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 também devemos estar
atentos para também ajudar os jovens a descobrir a vontade
de Deus para a sua vida.

... para as Famílias
Sistema FertilityCare: inovação em
planeamento familiar e infertilidade.

No dia 3, às 16h, no auditório do
Seminário, haverá uma proposta de
formação para dar a conhecer os
fundamentos do ensino da Igreja sobre
o amor humano, a sexualidade, a
fecundidade e infertilidade, entre
outros aspectos. Estas são realidades
incontornáveis à vida de cada homem
e cada mulher, mas também da família.
Será uma oportunidade para conhecer
algo que é mais do que um método de
planeamento familiar.
+informações: geral@seminarioaveiro.org
ou 234 422 171

Para que a linguagem do
coração e do diálogo
prevaleça sempre sobre a
linguagem das armas.


