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E depois ?

Estamos a aproximar-nos do final do ano litúrgico e a Palavra
de Deus, em linguagem pouco habitual, alerta-nos para uma
realidade que ninguém pode evitar: o futuro. E DEPOIS ?

Se há questões de que não temos resposta, esta é uma
delas. Por mais que se explique, muito mais fica por explicar...
E Jesus também não desvenda o mistério, não porque o
desconheça, mas porque o mesmo ultrapassa os limites da
nossa humana natureza.

A verdade, porém, é que se trata de uma crise universal, de
uma ruptura que altera estruturalmente todos os elementos
humanos e cósmicos e a que nenhuma força pode resistir.

Se as palavras de Jesus para anunciar a Sua vinda nos alertam
para a tragédia e nos sabem a drama, não pretendem
inculcar o medo e matar a esperança, mas garantir-nos a
presença consoladora de Deus que não desiste de nós,
mesmo no limite dos nossos limites.

O Deus que Jesus nos revela não se compraz com o
sofrimento, nem o Seu projecto é de morte. São de paz os
Seus pensamentos, de felicidade o Seu projecto e de amor
a Sua aliança. No entanto, à crise ninguém escapa. Que
fazer?

Vivamos cristãmente o presente, hoje e cada dia, no
cumprimento dos nossos deveres e confiemos o futuro à
Providência Amorosa de Deus. Isto é o que está nas nossas
mãos. “Quanto ao dia e à hora”, não é das nossas contas.

P. Fausto

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.
Os Ofertórios deste dia destinam-se ao Seminário Diocesano.

12h00 Festa de Acolhimento ao 1º ano de Catequese, na Missa.
16h00 Eucaristia Diocesana de encerramento da Semana de Oração pelos

Seminários, na Igreja do Seminário de Aveiro.

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA -  Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Sal 1; Lc 18, 35-43
17h00 Reunião dos Visitadores dos doentes, na sala por cima da sacristia.
20h30 Reunião com funcionários do Patronato de Nª Srª de Fátima, em Vilar.

Dia 20 TERÇA-FEIRA - Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14; Lc 19, 1-10
21h00 Assembleia inter-arciprestal de Catequistas, com apresentação do

novo plano nacional de formação de catequese, em Ilhavo.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e

Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 21 QUARTA-FEIRA - Apresentação de Nossa Senhora
Ap 4, 1-11; Sal 150; Lc 19, 11-28   ou  Zac 2, 14-17; Sal Lc 1, 46-47; Mt 12, 46-50

09h30 Conselho Presbiteral na Casa Diocesana,  em Albergaria-a-Velha.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 22 QUINTA-FEIRA - S. Cecília, virgem e mártir
Ap 5, 1-10; Sal 149; Lc 19, 41-44

21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na sede da Banda Amizade

Dia 23 SEXTA-FEIRA - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade
Ap 10, 8-11; Sal 118; Lc 19, 45-48

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião de Pais dos Adolescentes e Jovens da Catequese Paroquial, no

centro paroquial.

Dia 24 SÁBADO - SS. André Dung-Lac, presbítero, e Companheiros, mártires
Ap 11, 4-12; Sal 143; Lc 20, 27-40

09h30 Celebração de Laudes, na Sé.
15h30 Reunião de Pais do 3º ano de Catequese, no centro paroquial.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, seguida de Vésperas às 18h30, na Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 25 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano B
Dan 7, 13-14; Sal 92; Ap 1, 5-8; Jo 18, 33b-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
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- Baptismo: Renunciação e Profissão de Fé

Dois dedos de Liturgia (84)

...Em seguida o presidente da
celebração dirige-se aos pais e
padrinhos e convida-os a professarem
a sua fé diante da assembleia
celebrante. A comunidade, responsável
pelo acolhimento destes seus novos
membros, escuta, em silêncio, a
profissão dos pais e padrinhos, por isso
não responde. Apenas faz a sua
profissão de fé em silêncio. Se o
catecúmeno (eleito) for adulto, é o
próprio que, diante da comunidade,
professa a sua fé.

As perguntas que são feitas aos pais e
padrinhos recorda o baptismo em que
foram baptizados, isto é morreram para
o pecado para viver para a vida de
Cristo; e lembra-nos em que fé é que
as crianças vão ser batizadas.

As crianças embora não possam
professar a fé, são baptizados na fé de
seus pais e padrinhos, e é na fé da
Igreja que vão ser educados, para que
um dia possam elas, com a sua voz, com
a sua vida professar a mesma fé.

A assembleia escuta em silêncio a
profissão de fé dos pais e padrinhos,
aguardando fazer a sua profissão de fé
juntamente com aquele que preside.
Quando o presidente aclamar: “Esta é

a nossa Fé. Esta é a Fé da Igreja, que
nos gloriamos de professar, em Jesus
Cristo, Nosso Senhor”, a assembleia
responde com um grande “Amén”.
Esta é a nossa profissão de fé.

* continuamos a aguardar as vossas
questões em

 doisdedosdeliturgia@gmail.com

Porque queremos agradecer como comunidade cristã o
dom da  Gravidez que Deus concedeu aos Casais, residentes
ou não na nossa comunidade, e pedir-Lhe uma especial
bênção para todas as grávidas, neste belo e fecundo
período de gestação das suas vidas, convidam-se todos os
casais que esperam um filho, a participar na Missa das
12h do IV Domingo do Advento, dia 23 de Dezembro, na
nossa Igreja.

Será um momento feliz para todos, bastando apenas que
se inscrevam atempadamente na secretaria paroquial, na
sacristia da Igreja ou junto de algum sacerdote em serviço
da nossa Paróquia.

No dia 18 de novembro celebra-se o II
Dia Mundial dos Pobres, com o tema
“Este pobre clama e o Senhor o
escuta”.

Para bem celebrar este dia o Conselho
Pontifício para a Promoção da Nova
Evangelização, preparou um subsídio
como contributo para a oração, reflexão
e ação, que se encontra disponível na
página da CEP (http://
www.conferenciaepiscopal.pt/v1/) e
que também iremos disponibilizar na
página da paróquia.

No dia 24 de Novembro, próximo sábado,
pelas 14h30, no Auditório do Museu
Marítimo de Ílhavo, decorrerá uma acção
no âmbito deste Dia Mundial dos Pobres,
organizada pelo Secretariado Diocesano
da Pastoral Sócio-Caritativa, sobre a
problemática dos migrantes, com Eugénia
Quaresma, OCPM.

Esta ação tem como objetivo promover
a reflexão e discussão de uma
problemática que a nossa consciência
tende a ignorar. Quase sem
percebermos, estamos perante uma vaga
de migrantes de vários países a entrar
em Portugal. Vemos, ouvimos ou lemos,
na comunicação social graves atentados
aos direitos humanos, à dignidade
humana. São pessoas com vidas de
sofrimento, muitas falam-nos com um
sorriso na boca e uma lágrima a correr
no rosto.

O que fazer, como podemos ajudar a
integração destas famílias, na escola, no
trabalho, nas nossas comunidades?

Dia Mundial dos Pobres

Convite às Grávidas

Em sintonia com o Programa de Pastoral
aprovado para este ano, o Secretariado
da Educação Cristã apresenta-nos uma
proposta de caminho dirigida não
apenas a este ou aquele sector etário
mas para todos e para todo o ano.

Chamaram-lhe: “Vocação Baptismal –
caminho de santidade”.

Caminhada de Advento

O seu objetivo é ajudar toda a
comunidade a celebrar melhor os
chamados tempos fortes do Ano
Litúrgico  para que melhor os possamos
viver. São eles que dão sentido e
novidade ao chamado Tempo Comum.

O Caminho apontado, porque de
caminho se trata, segue a estrada do
Ano litúrgico e tem os seus pontos
altos no Natal e na Páscoa.

Os caminhantes somos todos nós:
Adultos, Jovens, Adolescentes e
Crianças,  porque todos somos Povo
de Deus nascido no Baptismo.

A meta é o encontro com Ele, o Deus
de Jesus Cristo, em cada tempo em
ordem ao tempo da eternidade.

Por fim, o motor que nos vai ajudar
em cada domingo são as Bem-
aventuranças vividas na Catequese e
na meditação, na oração pessoal ou
comunitária e na Eucaristia, no sentido
dos outros através da disponibilidade
e da partilha.


