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A alegria é possível!

Num tempo em que tantos baptizados dão sinais de ansiedade,
medo e até angústia, com teorias que anunciam o fim pró-
ximo do mundo, a pergunta dos discípulos de João Baptista,
dirigida a Jesus, mantém-se actual: "És Tu, Aquele que há-
-de vir, ou devemos esperar outro?"

Dois mil anos passados, podemos formular a questão de outra
maneira: damos ouvidos ao Evangelho, como Boa Nova, ou
às teorias milenaristas, que provocam tanto barulho e atemo-
rizam tanta gente?

Jesus não responde à dúvida de João Baptista, mas aponta
factos que realizam os longínquos sonhos de Isaías, acerca
do Messias: "os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são
curados... e a boa nova é anunciada aos pobres". Tudo sinais
luminosos dum tempo novo, apesar das sombras que provo-
cavam dúvidas no coração de João, então preso na cadeia.

Como no tempo de Jesus, há  guerras, injustiças, tropelias,
gente de mau coração...,  mas há também tanto bem feito,
que, por tão discreto, não luz, mas torna o mundo melhor,
apesar de não nos darmos conta.

É verdade que é grande o rosário do sofrimento que afeta a
humanidade e que pode trazer ao coração dúvidas,
inquietações e angústia, mas é infinitamente maior a paciên-
cia e o Amor Misericordioso do nosso Deus que, não desistin-
do de nós, nunca nos abandona. É isto que Jesus anunciou
e nós acreditamos. Por aqui passam também a alegria e a
confiança em Deus, que nos desafia a viver este tempo, o
nosso tempo, em Jubilosa Esperança.

P. Fausto
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Dia 15 DOMINGO III DO ADVENTO - Ano A
Is 35, 1-6a. 10; Sal 145; Tg 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para Conferênica Vicentina.

21h30 Concerto de aniversário da Universidade de Aveiro pela Filarmonia das
Beiras e coro do DECA, na Igreja.

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - Num 24, 2-7. 15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27
18h15 Confissões para o 6° ano de catequese, na Igreja.
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Cacia.

Dia 17 TERÇA-FEIRA - Gen 49, 2. 8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
83.º aniversário natalício do Papa Francisco (1936).

21h30 Catequese de adultos de preparação para os Sacramentos de Iniciação
Cristã, no centro paroquial (sala de Santa Joana).

18h15 Confissões para o 7° ano de catequese, na Igreja.
21h30 Confissões na Igreja Matriz da Vera-Cruz.

Dia 18 QUARTA-FEIRA - Jer 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-25
15h00 Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro

paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Confissões na Igreja Matriz da Glória.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - Jz 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25
21h15 Confissões na Igreja Matriz de Esgueira.

Dia 20 SEXTA-FEIRA - Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 21 SÁBADO - Cânt 2, 8-14  ou  Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
18h00 Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 22 DOMINGO IV DO ADVENTO - Ano A
Is 7, 10-14; Sal 23; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

10h30 Oração de Benção para as Grávidas, na missa.



Luz da Paz de Belém

Durante o tempo do Advento, como
gesto de partilha, estará a Árvore de
Natal Solidária, na nossa igreja, para
que leve o cartão com um bem
alimentar e depois deixe o alimento
junto da árvore.

Árvore da Partilha

A alegria do amor é planta a regar todos os dias,

é busca permanente a dois,

é patamar nunca plenamente alcançado,

mas nunca adiado...

O que nos diz o Papa Francisco
"No Matrimónio, convém cuidar a alegria do amor. Quando a procura do
prazer é obsessiva, encerra-nos numa coisa só e não permite encontrar outros
tipos de satisfações.

A alegria matrimonial, que se pode viver mesmo no meio do sofrimento,
implica aceitar que o Matrimónio é uma combinação necessária de alegrias e
fadigas, de tensões e repouso, de sofrimentos e libertações, de satisfações e
buscas, de aborrecimentos e prazeres, sempre no  caminho da amizade que
impele os esposos a cuidarem um do outro."(da Segunda Exortação Apostólica
do Papa Francisco "Amoris laetitia", n° 126 ).

Oração de Benção para a
mesa durante a semana:

Senhor Jesus, abençoa os alimentos
que vamos tomar.

Que na nossa casa haja sempre a
alegria da Tua palavra

e à nossa mesa nunca falte o pão de
cada dia.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo,

Como era no princípio, agora e sempre.
Amém.

Domingo IV do Advento

Oração de Benção para as Grávidas,
na  Missa das 10h30.

Até à próxima quinta-feira, dia
19, ainda se pode inscrever na
secretaria paroquial, nas horas
habituais de expediente,  se é o seu
caso.

“CANTINHO DA FAMÍLIA”

No dia 15 de Dezembro de 2019, em
Santarém irá ser partilhada a nível
Nacional a “Luz da Paz de Belém”.
Sete dias depois teremos a nossa
Celebração Diocesana. O agrupamento
do CNE 191-Aveiro  estará, no sábado
dia 21 de Dezembro de 2019, em
Oliveirinha, para recolher a “Luz da Paz
de Bélem” que será partilhada, há
semelhança do ano passado.
Dia 22, será a vez de partilhar a nível
Diocesano esta “Luz da Paz de Belém”,
pela paróquia, nas missas desse dia das
8h30, 10h30, 12h e 19h.
Iremos partilhar essa luz pelos
membros da nossa comunidade.

QUANDO    ONDE HORA

16.Dez. Cacia 21h00
Nariz 21h00

17.Dez. Vera Cruz 21h30
18.Dez. Nª Senhora da Glória 21h30
19.Dez. Esgueira 21h15

Reconciliações - Advento 2019

Acção Solidária
A Fraternidade de S. Francisco e
Santo António de Aveiro, tem o
prazer de convidar toda a
comunidade para um concerto
solidário de Música Sacra, pelo
grupo GRADUALE, no próximo dia 27
de Dezembro pelas 21h, na Igreja
de Santo António.
Apela-se a que, cada pessoa traga
produtos alimentares não
perecíveis, artigos de bébé ou
brinquedos. Todos os bens
angariados revertem a favor de
crianças e famílias carenciadas.


