INFORMAÇÕES

NOVEMBRO

2018

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).
Primeiro dia da SEMANA DOS SEMINÁRIOS

11 de NOVEMBRO de 2018

REFLEXÃO

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - S. Josafat, bispo e mártir
Tit 1, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-6
09h00 Missa na Igreja de Jesus. (não há missa na Sé às 8h30).
Dia 13 TERÇA-FEIRA - Tit 2, 1-8. 11-14; Sal 36; Lc 17, 7-10
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
Dia 14
15h00
18h00
21h15

QUARTA-FEIRA - Tit 3, 1-7; Sal 22; Lc 17, 11-19
Magusto do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
Missa em Santiago.
Assembleia de Agentes de Pastoral que, no nosso Arciprestado,
preparam o Baptismo, a Comunhão e o Crisma, no salão de S. Bernardo.

Dia 15 QUINTA-FEIRA - S. Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja
Flm 7-20; Sal 145; Lc 17, 20-25
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas às
18h30, antes da Missa.

Dia 17 SÁBADO - S. Isabel da Hungria, religiosa
3 Jo 5-8; Sal 111; Lc 18, 1-8
09h30 Celebração de Laudes, na Sé.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Sé.
18h30 Celebração de Vésperas, na Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 18 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano B
Dan 12, 1-3; Sal 15; Hebr 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Dia Mundial dos Pobres.
Último dia da SEMANA DOS SEMINÁRIOS - Os Ofertórios deste dia
destinam-se ao Seminário Diocesano.
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Dia 16 SEXTA-FEIRA - S. Margarida da Escócia – S. Gertrudes, virgem
2 Jo 4-9; Sal 118; Lc 17, 26-37
17h00 Missa em Vilar.
17h30 Início da formação para os que desejam ser Acólitos, na sala por cima
da sacristia.
21h30 Ensaio do Coro “Nossa Senhora da Glória”, na Igreja.

Nº 1630

"Acautelai-vos" !
Há comportamentos que merecem sempre de Jesus um vivo
repúdio. E sempre que pode, não deixa de precaver os
seus discípulos e ouvintes para não se deixarem contaminar
pela hipocrisia mascarada de virtude e de religiosidade, de
que eram mestres consumados os escribas e outros ilustres
do tempo. Na verdade, o que fazem, dizem e rezam, apenas
mostra a sua sede de protagonismo e ganância desmedida,
alimentada pelos pobres indefesos e incautos.
As palavras não são meigas: "Acautelai-vos" de quantos, como
os escribas, gostam de dar nas vistas pelo que vestem, dos
cumprimentos reverentes na rua e acham que o seu lugar
em tudo, mesmo na Igreja, é sempre na primeira fila, mas
são os primeiros a roubar a própria casa à viúva que lhes
pede um favor. "Acautelai-vos", porque são lobos com pele
de cordeiro.
Bem ao contrário, o que comove Jesus são os gestos simples
e discretos de mestres sem palavras, a confiança plena em
Deus e a generosidade sincera, revelada sobejamente pela
viúva do Evangelho de hoje.
A balança de Deus não é como as nossas. Mais que a
quantidade pesa o Amor.
Que Deus nos proteja não só dos espiritos malignos que
vagueiam pelo mundo... mas também, e especialmente, dos
lobos com pele de cordeiro ou, como diz o Papa Francisco,
dos diabos bem educados.
P. Fausto
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Dois dedos de Liturgia (83)
- Baptismo: Benção e invocação de Deus sobre a água
Para que se realize o baptismo uma das
coisas fundamentais é a água. Antes de
fazer a benção e a invocação de Deus
sobre a água, o presidente da
celebração recorda a todos o desígnio
admirável de Deus que quis santificar,
pela água, a alma e o corpo do homem.
A benção e invocação de Deus sobre a
água tem 3 esquemas que podem ser
utilizados.
Não podemos esquecer que os
sacramentos celebram o mistério pascal
de Cristo, morte e ressurreição de
Cristo, e daí colhem a sua eficácia.
Assim, verificamos nas várias bençãos
da água o “contar” a história da
salvação que atinge o seu ponto alto
em Jesus. Os cristãos não são uma
invenção, mas estão inseridos na
história. Recordar vários episódios da
história do Povo de Israel ajuda-nos a
compreender que Jesus é a plenitude
da história e que nEle tudo se cumpre.
Deste modo, ao celebrar o baptismo,
tornamo-nos participantes do mistério
Pascal de Jesus: morrer para ressuscitar
com Cristo!

Na benção sobre a água são recordadas
as passagens bíblicas da Criação, do
Dilúvio, da Circuncisão de Abraão, a
passagem do Mar Vermelho, da rocha
que brotou água no deserto e da cura
da lepra do sírio Naamã. São imagens
daquilo que é o Baptismo: banho de
regeneração, do novo nascimento pelo
baptismo, da divinização daqueles que
são baptizados.
No Tempo Pascal, se for oportuno podese guardar a água que foi benzida na
Vigília Pascal, e utilizá-la nos baptismos.
Assim, omite-se a benção da água.
* continuamos a aguardar as vossas questões em
doisdedosdeliturgia@gmail.com

Acólito: aparece dia 16 de novembro
Para que a missa seja vivida, bem vivida, com tranquilidade, é
necessário haver pessoas que possam desempenhar várias funções
(ministérios). São precisos acólitos.
O acólito é aquele que acompanha o presidente da celebração
e que serve o altar… é aquele que serve Jesus.
Este ano as formações serão às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30.
Aceitas o desafio? Começamos esta sexta feira, dia 16 de novembro!
Queres fazer parte deste grupo? Se já fizeste a Primeira Comunhão, porque não?
Pensa nisso… e inscreve-te na secretaria da Paróquia ou junto do Pe. Fausto ou do
Diác. Jorge.

Na semana de 11 a 18 de novembro
celebramos, em todas as comunidades
e dioceses do país, a Semana dos
Seminários, com o título “Formar
Discípulos Missionários”.
“O nosso Seminário não é apenas o belo
edifício construído no coração da
cidade de Aveiro, mas são os
seminaristas que nele vivem, os
adolescentes que participam nos
encontros do pré-seminário, as famílias
que sonham com um filho sacerdote,
os jovens que colocam a pergunta
sobre o seu projeto de vida e as
comunidades cristãs que desejam
pastores segundo o coração de Cristo.
Peço, como pastor desta porção do
povo de Deus, a esmola da oração pelo
nosso Seminário; a ajuda material para
desempenhar, com eficácia, a sua
missão; e o entusiasmo de todos,
sacerdotes e leigos, em chamarmos
para esta bela vocação de entregar a
vida na construção de um mundo mais
belo e mais fraterno.”
[D. António Moiteiro]

Próximos encontros do Pré-Seminário
♦
♦

♦

Para os rapazes do 7º e 8º ano: 15 e
16 de Dezembro
Para os rapazes do 9º e secundário:
17 a 18 de novembro e 17 a 20
dezembro
Para os rapazes +18: 21 a 22 de
dezembro

ORAÇÃO
Deus Trindade,
sabes o quanto somos mendigos de Ti.
À beira do caminho procuramos a luz
que dá mais sentido aos nossos dias
e cura todas as nossas cegueiras.
Tu passas sempre pela nossa vida
e acendes em cada um de nós
o desejo de sermos Teus discípulos.
Na Tua estrada queremos ser formados.
Nas Tuas palavras e nos Teus gestos,
Ser instrumentos da Tua graça.
Juntos no caminho,
queremos ser comunidade
enviada em missão
Rezamos por todos os que arriscam
seguir-Te,
especialmente os seminaristas e
pré-seminaristas.
Rezamos ainda por todos aqueles
que se entregam totalmente a Ti
e colocam a sua vida nas Tuas mãos
Pedimos-Te que continues
a despertar os corações adormecidos
para que mais jovens das nossas
comunidades
aceitem o desafio de Te seguir.

♦ 17 de novembro - 21h: Vigília de
oração pelos Seminários na Igreja
de Avanca.
♦ 18 de novembro - 16h: Eucaristia
de encerramento na Igreja do
Seminário.

