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Escuta !

Os encontros de Jesus com escribas, fariseus e doutores
da lei são habitualmente tensos, mas o de hoje, porém,
foge à regra, porque há honestidade e abertura de coração.
Jesus percebeu, e até elogiou, o escriba pelo seu
comentário à resposta sobre o primado dos mandamentos:
"Qual é o primeiro de todos os mandamentos?" Sem discorrer,
Jesus recorda o texto bem conhecido do Deuteronómio:
"Escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás
o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua
alma e com todas as tuas forças", e acrescenta "O segundo
é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo". Não há,
conclui Jesus, nenhum mandamento maior que estes. E o
escriba concordou.

Num tempo em que o homem se torna cada vez mais a medida
de todas as coisas, se sente mais capaz e simultaneamente
mais vulnerável, a tentação de inventar deuses, que melhor
respondam às conveniências e cubram as necessidades
pessoais, é muito grande, mesmo para os católicos.

A proliferação de movimentos e seitas religiosas, a busca de
espaços mais ou menos esotéricos, com recurso à bruxa,
ao espiritismo e a outras práticas,... são sinal claro da
oportunidade e justeza da Palavra de Deus.

Dar a primazia a Deus, Uno e Único, e ao próximo como a
nós mesmos, continua a ser o segredo para um projecto de
vida verdadeiramente humano. E por isso, alegre, fecundo
e feliz.

P. Fausto

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.

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA -  Filip 2, 1-4; Sal 130; Lc 14, 12-14

Dia 06 TERÇA-FEIRA - S. Nuno de Santa Maria, religioso
Filip 2, 5-11; Sal 21; Lc 14, 15-24

21h30 Catequese de Adultos de preparação para preparação para o
Baptismo, Crisma e Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.

21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR-Vilar, na Cave da Capela de Vilar.

Dia 07 QUARTA-FEIRA - Filip 2, 12-18; Sal 26; Lc 14, 25-33
15h00 Formação do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário de Aveiro.
16h00 Reunião do secretariado diocesano da C.I.R.P., no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 08 QUINTA-FEIRA - Filip 3, 3-8a; Sal 104; Lc 15, 1-10

Dia 09 SEXTA-FEIRA - Festa da Dedicação da Basílica de Latrão
Ez 47, 1-2. 8-9. 12  ou  1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Sal 45; Jo 2, 13-22

15h30 Reunião das Responsáveis da Catequese de Infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Reunião de Pais dos Acólitos, na residência paroquial.
21h30 Enasaio do Coro “Nossa Senhora da Glória”, na Igreja.

Dia 10 SÁBADO - S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja
Filip 4, 10-19; Sal 111; Lc 16, 9-15

16h00 Diálogos na Cidade à volta da "Cidadania e Direitos Humanos, Hoje", no
Museu de Aveiro.

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

Dia 11 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano B
1 Reis 17, 10-16; Sal 145; Hebr 9, 24-28; Mc 12, 38-44  ou  Mc 12, 41-44
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Início da Semana dos Seminários
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- Baptismo: O baptistério: lugar do baptismo

Dois dedos de Liturgia (82)

Entramos agora na celebração do
Baptismo propriamente dita,
aproximamo-nos do baptistério. Na
arquitectura cristã chama-se assim ao
espaço onde está situada a fonte ou a
pia baptismal, uma das partes mais
significativas da igreja.

Nos primeiros séculos, nas casas
particulares, onde se reunia a
comunidade cristã configurava-se um
espaço com símbolos baptismais. Mas,
sobretudo quando, a partir do século
IV, se construíram igrejas cristãs, logo
apareceu o baptistério, dentro da
igreja ou próximo dela, às vezes, em
forma redonda, outras hexagonal ou
octogonal, com diversos simbolismos e
adornos alusivos ao sacramento do
Baptismo, e, frequentemente,
dedicado a S. João Baptista.

Ao longo do tempo foi-se simplificando,
até adquirir a actual forma de uma pia
grande de água. Nas paróquias tem
particular sentido este espaço
baptismal, que se situa normalmente à
entrada do edifício, para simbolizar

também o carácter de iniciação cristã
e de entrada na comunidade.

O Ritual do Baptismo das Crianças
descreve-o assim: «O baptistério, ou
lugar onde está a fonte baptismal com
água corrente ou não, é reservado ao
sacramento do Baptismo e deve ser
verdadeiramente digno, pois ali
renascem os cristãos, pela água e pelo
Espírito Santo». O rito por excelência
que se celebra aqui é o da imersão na
água.

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

Estão de regresso os “Diálogos na
Cidade”.
Este ano o tema “Cidadania e Direitos
Humanos, Hoje” será abordado por
Vital Moreira e Adriano Moreira com a
moderação de Júlio Pedrosa, no
próximo dia 10 de novembro pelas
16h00 no Museu de Aveiro.

Encontro de Candidatos

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.

Diálogos na Cidade

Novo Itinerário Espiritual: ATOs
09 a 11 de novembro

Ato(s): usamos a palavra ATO para
definir este itinerário de Fé. Ato tem
uma significação polissémica: recorda-
nos o Teatro, recorda-nos o Livro dos
Actos dos Apóstolos, livro não
terminado pois continua hoje, mas com
novos discípulos.
É com esta variedade de significados
que queremos definir este itinerário:
ações concretas, no tempo e no
espaço, que são parte de algo maior –
de um caminho, para ajudar os jovens
discípulos de Jesus da nossa diocese,
deste tempo, a aprofundar a sua
espiritualidade, isto é, o seu ser
cristão. Ato(s) na construção do
discípulo de Cristo. Inscrições abertas:
www.diocese-aveiro.pt/juventude

Acólitos
Toda a assembleia litúrgica precisa de
ministros litúrgicos para a servir. Para
que não haja atropelos nas
celebrações são precisos, pelo menos,
quatro ministros: o presidente, o
leitor, o cantor e o acólito. Seria muito
pobre a celebração em que o
sacerdote tivesse que fazer tudo.
O acólito é aquele que acompanha o
presidente da celebração e que serve
o altar… é aquele que serve Jesus.
Queres fazer parte deste grupo? Pensa
nisso… e inscreve-te na secretariada
da Paróquia ou junto do Pe Fausto ou
do Diác. Jorge.

A Semana dos Seminários é momento especial para olhar com mais atenção e
cuidado para esta importante realidade da vida da Igreja. Um olhar de confiança
e esperança no Senhor que não deixa de chamar trabalhadores para a sua messe
e no seu Espírito que os prepara e habilita para serem os evangelizadores que o
mundo de hoje precisa.
O tema desta semana - «Formar discípulos missionários» - sublinha o objetivo
fundamental dos seminários apontado no mais recente documento da Congregação
do Clero, (Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis): «A ideia de fundo é
que os seminários possam formar discípulos missionários, “enamorados do Mestre”,
pastores com o “cheiro das ovelhas”, que vivam no meio delas para servi-las e
conduzi-las à misericórdia de Deus».

Semana dos Seminários


