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02 de DEZEMBRO de 2018 Nº 1633

“Erguei-vos !”

Terminámos o ano com o Evangelista Marcos e, com o
Advento começamos outro, pela mão de Lucas, sempre com
o horizonte  num futuro violentamente carregado. Aos olhos
incautos parece que Deus se compraz com a tragédia,
aprecia ambientes depressivos e quer que vivamos de modo
severo e austero, tornando mais pobres os dias da nossa
existência. Nada disso! Quem acreditaria num Deus assim?
Quem teria prazer em preparar a Sua vinda? Que acolhimento
merecia a Sua mensagem?

Não é apavorados que Deus gosta de nos ver, nem paralisados
pela angústia do futuro, mas quer-nos atentos e vigilantes,
aproveitando o Advento como tempo belo e precioso para
o exercício da  virtude da Esperança, apesar dos gemidos
da humanidade e das convulsões da história.

Como a mulher, prestes a dar à luz, vive a alegria antecipada
por quem vai nascer, apesar do desconforto próprio do
momento, também assim devemos viver em alegria e esperança
o Advento.

Para quem ousa ver além da borrasca, facilmente dará conta
que o Evangelho não tem por objectivo descrever o fim do
mundo e provocar o pânico, mas ajudar a descobrir o sentido
da história. E esse sentido último, para o qual tudo se
encaminha e converge, é Deus. Por isso, "Erguei-vos e levantai
a cabeça".

O Advento é esse tempo belo e propício para meditar e
deixar vir ao de cima "estas coisas".

P. Fausto

Dia 02 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano C
Jer 33, 14, 16; Sal 24; 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Campanha de recolha de Alimentos do Banco Alimentar contra a Fome.

19h00 Missa estacional, presidida pelo Sr. Bispo.

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA -  S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões
Is 2, 1-5; Sal 121; Mt 8, 5-11

10h00 Recoleccão do Clero, na Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha.
15h00 Confissões no Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.

Dia 04 TERÇA-FEIRA - S. João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja
Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24

16h00 Confissões para as crianças do 4°ano de catequese, na Igreja.
17h30 Reunião da Direcção do Patronato com os colaboradores da cozinha e outros.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e

Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR, na cave da Capela de Vilar.

Dia 05 QUARTA-FEIRA - S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos
Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37
Retiro do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário de Aveiro.

18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião do Secretariado de Pastoral Familiar, no salão nobre do centro

paroquial.

Dia 06 QUINTA-FEIRA - S. Nicolau, bispo
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27

17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas antes
da Missa.

Dia 07 SEXTA-FEIRA - S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31

15h30 Reunião das Responsáveis da Catequese de Infância.
19h00 Missa vespertina da Solenidade da Imaculada Conceição, na Sé e

Santiago.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 08 SÁBADO - SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
              Padroeira principal de Portugal - Feriado nacional.
Gen 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar). (como aos Domingos)

21h30 Concerto de Coro e Órgão em honra da nossa Padroeira, na igreja.

Dia 09 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano C
Bar 5, 1-9; Sal 125; Filip 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Ofertório para o Fundo Diocesano de Compensação do Clero

12h00 Apresentação à comunidade dos Catecúmenos, na Missa.
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Dois dedos de Liturgia (86)

Depois de celebrado o Baptismo
entramos na parte final do ritual que
são os ritos explicativos. O primeiro
deles é a unção depois do Baptismo.
Esta unção faz-se no alto da cabeça
com o óleo do crisma, aquele que foi
consagrado na missa crismal (quinta-
feira santa de manhã) pelo nosso bispo.
No rito de consagração mistura-se
perfume.

O presidente da celebração diz “Deus
que vos libertou do pecado e vos deu
uma vida nova pela água e pelo Espírito
Santo, unge-vos com o crisma da
salvação”.

A unção pós-baptismal com o óleo do
crisma é símbolo sacramental, isto é,
torna visível Aquele que é invisível e
faz dos que foram baptizados membros
“perfumados” «de Cristo sacerdote,
profeta e rei». A unção significa que o
baptizado participa na missão de Cristo
Sacerdote, Profeta e Rei; faz parte do
Seu Reino.

«Membros de
Cristo Sacerdo-
te» como afirma
São Leão Magno:
«Na unidade da fé e do baptismo toda
a dignidade é comum; […] sinal da cruz
faz reis, todos aqueles que foram
regenerados em Cristo e a unção do
Espírito Santo consagra-os todos como
sacerdotes». «Membros de Cristo
Profeta» para exercer «na missão de
todo o Corpo, a sua missão particular,
uma vez que cada um deve: glorificar
Jesus no seu coração e, em espírito
de profecia dar d’Ele testemunho»
«Membros de Cristo Rei»para viver
como Cristo, que «não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua
vida» Os baptizados são agora cristãos,
outros Cristos, por isso tem o bom odor
de Cristo.

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

Recebemos este ano, para comemorar
a nossa Padroeira, em dia da Solenidade
da Imaculada Conceição da Virgem
Santa Maria, o Coro do curso de música
litúrgica da Associação de Música Sacra
de Braga e o organista Gregório Gomes.
Aguarda-nos um maravilhoso concerto,
que será no próximo sábado, dia 8 de
dezembro, pelas 21h30 na nossa
igreja.
Reserve essa noite para honrar a nossa
Padroeira.

Festa da Padroeira

Benção das mulheres grávidas

Durante todo o ano, a nossa
Conferência Vicentina realiza um
trabalho junto dos nossos pobres,
junto dos pobres da nossa paróquia.
Neste período Natalício propõem-nos
uma forma diferente de ajudar: a
árvore solidária. Esta árvore estará
enfeitada com uns papéis, onde estão
inscritos alguns ingredientes
tradicionais das nossas Ceias de Natal.
Esta iniciativa consiste em tirar um dos
papéis que está na árvore e a pessoa
que o tira compromete-se em trazer
esse ingrediente na próxima vez que
vier à Sé. Se for durante a semana pode
deixar na sacristia ou na secretaria.
Nas missas de Domingo haverá umas
caixas onde poderá deixar a sua ajuda.
A árvore de Natal está na capela de
Santa Joana, da nossa Sé, pois também
ela teve sempre um carinho pelos
pobres.

Árvore Solidária

- Baptismo: ritos explicativos (1)

O Agrupamento 191 convida-nos a
estarmos presente na Ceia de Natal que
promovem no dia 8 pelas 20h30. Será
no Salão dos Bombeiros Velhos.
Marca já a tua presença! Vem ajudar
o nosso Agrupamento 191.

Ceia ConNosco - Agrp. 191

Para que as pessoas comprometidas com o serviço da
transmissão da fé encontrem uma linguagem adaptada
aos nossos dias no diálogo com as culturas.

Intenção do Papa
para Dezembro

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.

O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde
colocamos a segurança da nossa vida.
As riquezas não te dão segurança alguma. Mais ainda: quando o coração se sente
rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a Palavra de Deus, para
amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. Deste modo
priva-se dos bens maiores. Por isso, Jesus chama felizes os pobres em espírito, que
têm o coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade.

CAMINHO DE SANTIDADE: Ser pobre no coração: isto é santidade.


