INFORMAÇÕES

DEZEMBRO

2019

22 de DEZEMBRO de 2019

REFLEXÃO

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.
12h00 Oração de Benção para as Grávidas, na missa.
20h30 Ensaio com todos os coros da Paróquia para a Missa do galo, na Igreja.
Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66
Dia 24 TERÇA-FEIRA - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
24h00 "Missa do Galo" presidida pelo Sr. Bispo. Não há Missas vespertinas na
Sé e em Santiago. (Is 9, 1-6; Sal 95; Tito 2, 11-14; Lc 2, 1-14)

Nº 1680

Para termos Natal...
Com o Natal à porta, aumenta o ritmo de vida e parece não
haver tempo para nada.
Não deixemos, porém, que as iluminações, há muito acesas
nas montras, ruas e praças, ofusquem a estrela que levou
os Magos a Belém.

Dia 25 SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR - Ano A
Is 52, 7-10; Sal 97; Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18 ou Jo 1, 1-5. 9-14
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

Não deixemos que a correria às lojas e supermercados tire
o tempo à preparação do coração para acolhermos o Deus
- Menino.
Não deixemos que a Noite Santa de Natal seja profanada
pela expectativa das prendas e pelo afã no seu desembrulho,
esquecendo quem as não tem e vive só.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - Festa de S. João, Apóstolo e Evangelista
1 Jo 1, 1-4; Sal 96; Jo 20, 2-8
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Não esqueçamos Deus na refeição de consoada...

Dia 28 SÁBADO - Festa dos Santos Inocentes, mártires
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18
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 Pequeno concerto de órgão, a comemorar o aniversário da AMPO (Pro
Organo), na Igreja (a seguir à missa vespertina).
Dia 29 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - Ano A
Sir 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14); Sal 127; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23
ou: Gen 15, 1-6; 21, 1-3; Sal 104; Hebr 11, 8. 11-12. 17-19; Mt 2, 13-15. 19-23
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Primeiro Domingo Paroquial da Família, com oração de Benção das
familias presentes, em todas as missas.
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
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Dia 26 QUINTA-FEIRA - Festa de S. Estêvão, Primeiro Mártir
Act 6, 8-10; 7, 54-59; Sal 30; Mt 10, 17-22
21h00 Ensaio para o “Cantar das Janeiras”, no centro paroquial.

O Natal é e será sempre Mistério de Novidade, Poesia e
Encanto, porque Deus se fez homem e entrou na nossa
história...
Bem-aventurados os que se alegram e não se escandalizam
com a debilidade de Deus, que no Natal revela o Seu Amor
inesgotável por cada um e por toda a humanidade.
Que seria de nós, sem o Natal?
Um Santo Natal e muito Boas Festas deseja a todos os
Paroquianos a Equipa Sacerdotal.
P. Fausto
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“CANTINHO DA FAMÍLIA”
" O amor que se torna fecundo"
"A família é o âmbito não só da
geração mas também do
acolhimento da vida que chega
como um presente de Deus. Cada
vida nova permite-nos descobrir a
dimensão mais gratuita do amor, que
nunca cessa de nos surpreender. É a
beleza de ser amado primeiro: os
filhos são amados antes de chegar....
O dom de um novo filho, que o
Senhor confia ao pai e à mãe, tem
início com o seu acolhimento,
continua com a sua guarda ao longo

da vida terrena e tem como destino
final a alegria da vida eterna ... o que
torna os pais ainda mais conscientes
do precioso dom que lhes foi
confiado; de facto, Deus concede-lhes fazer a escolha do nome com
que Ele chamará cada um dos seus
filhos por toda a eternidade.
"(Segunda Exortação Apostólica do
Papa Francisco, "Amoris laetitia",
n° 166).

Oração de Benção para a mesa durante a semana:
Abençoa, Senhor, os que estamos reunidos à volta desta mesa
Para tomar o pão que nos deste.
Abençoa as nossas famílias e a nossa união também .
Pedimos-Te por todas as famílias,
Para que tenham alimentos à sua mesa e amor no coração.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Domingo, 22 :

Benção das Grávidas nas Missas das 10h30 e 12h00.

Domingo, 29 :

Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, com
Benção das famílias presentes nas Eucaristias

A Equipa Redactorial do
“Diálogo” deseja a todos os
paroquianos e amigos um Santo
e Feliz Natal !!

“Anuncio-vos uma grande alegria...”
“Aproxima-se o Natal… por excelência a
festa da família. O presépio convida-nos à
contemplação. Quanta ternura irradia de
Maria e José reclinados diante do Menino
recém-nascido deitado numa manjedoura!
Este é o mistério e a alegria que somos
convidados a partilhar, celebrar e anunciar
neste tempo de Natal.
(...)
Viver o verdadeiro Natal é acolher e
partilhar da alegria que vem da austera e simples beleza da família de Nazaré.
Cabe-nos a todos criar as condições humanas e de coração para que Jesus possa
irromper na nossa vida, mas esta missão começa no seio da família. Aqui se aprende
a olhar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado da manifestação do Filho
de Deus entre nós. A família cristã tem de redescobrir a sua identidade e ser, na
Igreja e no mundo, o rosto vivo do Deus que ama. Se embalássemos tudo baseado
neste amor, talvez se encontrasse remédio para a fragilidade, a força para o
levantar da queda, o estímulo para equilibrar o carácter, o desejo de sair da
negligência, a riqueza para suprir as carências, a coragem para preservarmos e
defendermos a vida desde o nascimento até à morte natural… encontraríamos
famílias felizes e uma sociedade mais solidária. (...)
da mensagem para o Natal 2019 de
† António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro

Luz da Paz de Belém
Neste IV Domingo de
Advento, dia 22 de
Dezembro, será
partilhada pelos
membros da nossa
comunidade a “Luz
da Paz de Belém”, pela paróquia, nas
missas desse dia das 8h30, 10h30, 12h
e 19h.

A ROUPARIA SOLIDÁRIA estará
encerrada de 22 de Dezembro de
2019 a 2 de Janeiro de 2020.
Reabe, sem falta, a 3 de Janeiro
de 2020

Irmandade do
Santíssimo Sacramento

São necessários paroquianos que
durante o próximo ano de 2020
ajudem ao “Serviço” da Irmandade.
Quem
tiver
coragem
e
disponibilidade inscreva-se na
Secretaria Paroquial.

