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Estranha Realeza !

O ano litúrgico termina com a Festa de Cristo Rei do
Universo, que em S. Lucas é tudo menos apoteose e
aclamação. Não seriam muitas as pessoas, mas todas muito
barulhentas, no alto do calvário, enquadradas pelos chefes
dos judeus, que  nunca terão perdoado a ousadia, a coragem
e a  verdade da mensagem proclamada por Jesus, que, agora,
crucificado entre dois marginais, estava absolutamente
exposto e à mercê de todas as zombarias. Mesmo um dos
crucificados, embalado na torrente de insultos, dizia sem
pudor: "Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós
também".
No alto do calvário o ambiente era de tensão e trevas, e
entre a vozearia ergue-se uma voz suplicante: "Jesus, lembra-
te de  mim  quando vieres com a tua realeza". Era a de um
dos crucificados!
O que terá aberto o coração ao ladrão arrependido para
aceitar como merecido o castigo e reconhecer Jesus,
também crucificado, verdadeiro Rei? Não foi certamente
uma pregação ou um milagre de Jesus, nem o letreiro da
sua cruz, mas a postura serena, verdadeiramente  soberana,
doce e pacífica de Jesus, que, sem nada ter praticado de
condenável, sofria igual suplício.
Surpreendentemente o ladrão arrependido intuiu o que
trouxera Jesus ao mundo, sentiu-se respeitado, apesar do
seu passado, e descobriu finalmente que a vida só  tem
sentido e valor, quando for dada aos outros por amor. E
Jesus  era o exemplo perfeito dessa outra forma de ser Rei
e Senhor, a cujo reino o condenado arrependido acabava
de aderir definitivamente: "lembra-te de mim, quando vieres
com a tua realeza". E Jesus responde de forma solene e
determinante: "Hoje estarás comigo no Paraíso".

P. Fausto
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Dia 24 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano C
2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.

15h30 Assembleia Diocesana da Vida Consagrada, no centro paroquial

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - Dan 1, 1-6. 8-20; Sal Dan 3, 52; Lc 21, 1-4

Dia 26 TERÇA-FEIRA - Dan 2, 31-45; Sal Dan 3, 57; Lc 21, 5-11
21h30 Catequese de adultos de preparação para o crisma, no centro

paroquial.

Dia 27 QUARTA-FEIRA - Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Sal Dan 3,62; Lc 21, 12-19
09h00 Conselho Presbiteral na Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - Dan 6, 12-28; Sal Dan 3, 68; Lc 21, 20-28
21h00 Adoração Eucarística “Pedi trabalhadores para a messe”, na capela do

Sagrado Coração de Jesus, no Seminário de Aveiro.

Dia 29 SEXTA-FEIRA - Dan 7, 2-14; Sal Dan 3, 75; Lc 21, 29-33
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 30 SÁBADO - Festa de S. André, Apóstolo
Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22
Campanha de Recolha de Géneros Alimentares para o Banco
Alimentar contra a Fome

09h30 Open Day no Seminário de Aveiro (termina às 18h).
15h30 Reunião dos Pais das Crianças do 3°ano de catequese, no centro

paroquial.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
18h00 Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Assembleia de todos os Acólitos paroquiais, com jantar, na residência

paroquial.

Dia 01 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano A
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Campanha de Recolha de Géneros Alimentares para o Banco
Alimentar contra a Fome

19h00 Missa presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.



Ao longo de todo este ano, a
preocupação pastoral da nossa
Paróquia centrou-se no Baptismo e no
chamamento à santidade que Deus faz
a todos os  baptizados. Como realçou
vigorosamente o Concílio Vaticano II,
todos os discípulos de Cristo,  cada
um segundo o seu estado, situação e
carisma próprio, são chamados à
santidade  cristã em qualquer situação
social e laboral: na família e no
Matrimónio ou na Vida Consagrada, no
trabalho de casa ou na oficina, no
hospital ou no ensino, no escritório
ou no campo, atrás do balcão, do
postigo da repartição ou do volante.

O ano que no próximo Domingo
começa com o Advento, sem
esquecermos que somos discípulos de
Cristo, vai-nos  mobilizar para a
Família, como a melhor das escolas
de vivência e transmissão de valores
e, como Igreja Doméstica, verdadeira
Escola de Santidade.

Portanto, tudo quanto possa ajudar
as famílias a progredir ao longo da

FAMÍLIA - Escola de Santidade Caminhada de Advento, rumo à Páscoa…

Convívio Fraterno

Decorre nos dias 30 de
Novembro e 1 de
Dezembro a tradicional
segunda campanha do ano
de recolha de alimentos

pelo Banco Alimentar contra a Fome
(BACF). Precisa-se de voluntários.
Inscreva-se através de https://
www.facebook.com/bacfaveiro/.
Seja generoso com quem mais precisa
e alimente esta ideia!

Banco Alimentar

vida no amor, a superar dificuldades, a
evitar rupturas... e a celebrar
cristãmente toda a realidade familiar
é  bem-vindo e deve ser considerado
prioritário por todos os agentes de
pastoral da nossa Paróquia.

Não se estranhe, pois, o relevo dado à
Família e ao Sacramento do Matrimónio
ao longo de todo este ano, na nossa
Paróquia, em comunhão, aliás, com
toda a Diocese de Aveiro e sempre à
luz do Magistério da Igreja Local e
Universal.

Decorre no próximo dia 30 de
Novembro entre as 9h30 e as 18h.
Esta edição destina-se a aumentar a
abrangência do habitual entre rapazes
do 5º e 6º anos, o Seminário passa a
convidar também as raparigas que assim
queiram ter um tempo de visita ao
Seminário e de proposta vocacional,
nesse sentido a actividade contará
também com a presença das Irmãs do
Amor de Deus.

Open Day no Seminário

Lema Diocesano: Família, vocação de Amor e caminho de Santidade!

Esta proposta de caminho assenta nos pressupostos do Programa Diocesano de
Pastoral para 2019/2020, nomeadamente nos seguintes:
1) A família não é só destinatária da acção pastoral da Igreja, mas também

protagonista dessa missão.
2) É cada vez mais urgente criar cultura de família: desenvolver uma cultura

assente nos valores da família, onde se conhecem, promovem e defendem os
direitos da família e dos seus membros, sobretudo nas situações de maior
vulnerabilidade;

3) É necessário que as famílias aprendam a narrar e a celebrar a realidade da
família, o tempo, as festas, os sucessos e os fracassos em chave cristã.

 (Programa Diocesano de Pastoral 2019/2020, Introdução, ponto I)

O Convívio fraterno “é uma experiência
de primeiro anúncio que tem como
objetivo despertar os jovens para a fé,
orientando-os sempre para a vivência
comunitária da fé que os leve a refletir
sobre si próprios, os outros e Deus”.
Esta edição decorre de 19 a 22 de
dezembro de 2019. A data limite de
inscrição é dia 8 de dezembro. Para
mais informações e inscrição pode
contactar o secretariado dos Convívios
Fraternos através do e-mail:
cfdioceseaveiro@gmail.com.

Intenção do
Papa para
o mês de

Dezembro:

Para que cada
país tome as medidas

necessárias para fazer do
futuro dos mais jovens uma

prioridade, sobretudo
daqueles que estão a sofrer.


