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10 de MARÇO de 2019 Nº 1647

Desafios da Quaresma ...

Entrámos na Quaresma e, como sempre, é-nos proposto o
Evangelho das tentações de Jesus, no deserto, como Palavra
iluminadora e provocadora para vivermos,  como diz S. Paulo,
este "tempo favorável".

Vivemos imersos numa cultura que não preza o silêncio,
numa cultura do imediato e do eficiente, sempre à procura
de resultados,   em que se confunde tantas vezes eficácia
com actividade febril e se tem cada vez menos tempo para
Deus, para os outros e para nós mesmos.

Face a esta cultura,  precisamos de silêncio que dê tempo
às pessoas para crescerem e amadurecerem... Tempo para
saborearmos o tempo tão fugidio da nossa existência.

O que se diz, porém, do nosso "corre corre"  diário, também
o podemos dizer da nossa vida religiosa a todos os níveis,
paroquial e diocesano. Tantos cursos, reuniões, caminhadas,
estratégias... que  não ajudam à comunhão e promovem a
dispersão. Também Isto é ruído, que importa evitar.

Que o Senhor nos dê a Graça de vivermos a Quaresma, com
redobrada atenção à escuta de Deus e nos faça descobrir
o segredo de Jesus para vencermos, como Ele, todas as
tentações,  mesmo as mais graves e subtis da nossa natureza
humana.

P. Fausto

Dia 10 DOMINGO I DA QUARESMA - Ano C
Deut 26, 4-10; Sal 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

17h00 Encontro para todos os candidatos a MECs, no centro paroquial.
19h00 Missa estacional, precidida pelo Sr. Bispo, com a tomada de posse dos

novos Ministros Extraordinários da Comunhão, na Sé.

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18 B; Mt 25, 31-46
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15
09h00 Misa na igreja de Jesus (não há missa na Sé às 8h30).
21h00 Reunião de Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
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 13 QUARTA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32
6.º aniversário da eleição do Papa Francisco (2013)

18h00 Missa em Santiago.

Dia 14 QUINTA-FEIRA - Est 4, 17; Sal 137; Mt 7, 7-12
21h30 Assembleia de Agentes de Pastoral, no centro paroquial.

Dia 15 SEXTA-FEIRA - Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via-Sacra na igreja.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Dia 16 SÁBADO - Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48
09h00 Preparação para o Matrimónio, na Casa das Irmãs Dominicanas (termina às 18h).
09h30 FormAr-Te, no Seminário de Santa Joana.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 17 DOMINGO II DA QUARESMA - Ano C
Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Filip 3, 17 – 4, 1  ou  Filip 3, 20 – 4, 1; Lc 9, 28b-36
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.
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Dois dedos de Liturgia (100)

- Proclamação da Palavra e a escuta

O primeiro que escuta é Deus:
"Eu vi a situação miserável do
meu povo, no Egipto; escutei o
seu clamor". E promete-lhes, por
meio de Moisés: "Se eles
clamarem por Mim, escutarei o
seu clamor" (Ex 3,7; 22,21). Ao
povo de Israel inculca-se-lhe
esta primeira disposição diante
de Deus: "Escuta, Israel!" (Dt
6,4), o famoso "*Shemá Israel",
que é um bom resumo da sua
fé. Também no Novo Testamento
a atitude de escuta é a primeira
resposta de acolhimento ao que
Cristo anuncia. Os bons ouvintes merecem esta bem-aventurança: "Felizes, antes, os
que escutam a Palavra de Deus e a põem em prática" (Lc 11,28). Com razão se louva a
Virgem Maria porque acolheu a Palavra: "acolheu a vossa Palavra e guardou-a no seu
coração" (Prefácio mariano IV).

Na Liturgia, todos são convidados a escutar com atenção as diversas palavras
que são proclamadas: orações, cânticos, homilia, Salmos… mas, sobretudo, a
Palavra de Deus que as leituras bíblicas transmitem. Por isso, quando alguém
proclama a Palavra ou se fazem as orações próprias do presidente, a assembleia
não deve acompanhar lendo de qualquer tipo de suporte.

Dia diocesano do
adolescente

No dia 23 de março, o Departamento
Diocesano da Catequese, convida
todos os adolescentes, do 7º ao 9º ano
da catequese, a participarem num
encontro que se realizará no Santuário
de Schoenstatt, Gafanha da Nazaré.
As inscrições são até dia 18 de março.

Retiro para Doentes

Realiza-se de 10 a 13 de Maio de 2019
o Retiro Diocesano para Doentes em
Fátima. As inscrições estão abertas até
ao próximo dia 15 de Março. Para mais
informações contacte a Secretaria
Paroquial ou a Enf. Mª Cremilde Campos
(234045494 / 965416764)

Convite

Amigo: Vai haver mais um encontro do
pré seminário para candidatos, ou seja
rapazes do 5º e 6º ano! Tenho por isso
o gosto em te convidar para
participares neste encontro do pré-
seminário. Será no próximo dia 30 de
Março, entre as 9h30 e as 18h00, no
Seminário de Aveiro. Aqui poderás vir a
conhecer o seminário,  jogar futebol,
fazer novas amizades, e descobrir um
grande “profeta".
Tens até dia 28 de março para te
inscreveres. Se tu ou os teus
encarregados de educação tiverem
alguma dúvida podes falar com o Diac.
Jorge. Vai pensando nisto!

- Pe. João Santos

Novena a S. José

No próximo dia 10 de Março às 18h30,
começa uma Novena a S. José na Igreja
de Santo António S. Franciso e termina
no dia 19 de Março com a Eucaristia às
18h30.

Contributo Penitencial
Este ano, o Sr. Bispo, depois de
consultar o Conselho Presbiteral, que
se reuniu a 27 de Fevereiro na Casa
Diocesana, em Albergaria-a-Velha,
decidiu que o Contributo Penitencial
desta Quaresma fosse canalizado para
apoiar os Venezuelanos mais
desfavorecidos.
Transcrevemos da sua Mensagem para
a Quaresma, o que se refere a este
assunto:
"Partilhar a nossa Renúncia Quaresmal
com os nossos irmãos da Venezuela que
estão a passar por momentos muito
difíceis quer na vivência como povo
quer na satisfação das necessidades
básicas e a quem somos também
devedores pelo seu contributo
partilhado anteriormente com tantas
paróquias e centros sociais da nossa
Diocese".

...durante o ano de 2018
ocorreram na paróquia:
- 62 Baptismos;
- 101 Primeiras Comunhão;
- 23 Casamentos, e;
- 84 Óbitos.

Sabia que...

Consignar o IRS ao Patronato
de Vilar (Nossa Senhora de
Fátima) - NIF: 501 404 368

Não tem custos, não agrava o imposto
nem diminui o reembolso!

           O Patronato Agradece!!!

Em Março
 não esquecer:


