INFORMAÇÕES

DEZEMBRO 2019 / JANEIRO 2020

29 de DEZEMBRO de 2019

REFLEXÃO

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.
Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - 1 Jo 2, 12-17; Sal 95; Lc 2, 36-40
21h00 Ensaio para as janeiras, no centro paroquial.
Dia 31 TERÇA-FEIRA - 1 Jo 2, 18-21; Sal 95; Jo 1, 1-18
19h00 Missa vespertina na Sé.

Dia 04
17h00
18h00
19h00

SÁBADO - 1 Jo 3, 7-10; Sal 97; Jo 1, 35-42
Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 05 SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR - Ano A
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h00 Festa dos Reis no salão do Patronato, em Vilar.
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Dia 03 SEXTA-FEIRA - Santíssimo Nome de Jesus
1 Jo 2, 29 – 3, 6; Sal 97; Jo 1, 29-34
17h00 Missa em Vilar.

S. José, o Sonhador !
Em cada ano, o mesmo assombro e admiração pelo
surpreendente, apesar de muitas maneiras anunciado,
nascimento do Emanuel !
Ainda não refeitos do sobressalto e da alegria que o
anúncio do anjo provocou, e contagiados pela atmosfera
de felicidade e paz que se respira na gruta de Belém, eis
que somos sacudidos pela notícia de que querem matar
o menino.

Dia 01 SOLENIDADE DE SANTA MARIA, MÃE DE DEUS - Ano A
Num 6, 22-27; Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar). (não há missa às 8h30)
53º Dia Mundial da Paz.
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
Dia 02 QUINTA-FEIRA - SS. Basílio Magno e Gregório de Nazianzo, bispos e
doutores da Igreja
1 Jo 2, 22-28; Sal 97; Jo 1, 19-28
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo Sacramento, com
Vésperas antes da Missa das 19h, na Sé.

Nº 1681

Há que sair rapidamente e deixar tudo para trás. "José
levantou-se de noite, tomou o Menino e sua Mãe e partiu
para o Egipto e ficou lá até à morte de Herodes". Sem
eira nem beira. Tudo era desconhecido. Na bagagem,
apenas a certeza de que poderia contar com Deus e com
as suas mãos, há muito calejadas pelo trabalho.
José, que já sabia por experiência que do Céu só podem
vir bons sonhos, não faz contas a medos ou fadigas,
para se cumprir o que o anjo lhe revelara.
S. José, que sempre fez seus os sonhos de Deus, a nada
se poupando para os realizar, e tão bem cumpriu a missão
que lhe fora confiada na "Família de Nazaré", proteja,
com a sua Esposa e Aquele a quem tratava por Filho, as
nossas famílias e as famílias do mundo inteiro.
P. Fausto
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“CANTINHO DA FAMÍLIA”
Oração de Benção para a
mesa durante a semana:
Senhor, queremos agradecer-te os
alimentos que vamos tomar.
Agradecer esta nossa família que nos
deste,
Mas também a família
Que fomos construindo no Teu
Reino
Com os nossos amigos.
Damos-te graças pelo dom da
amizade.
Dai a todos saúde, alegria e paz.

Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo,
Como era no princípio, agora e
sempre. Amém

“O amor é paciente,
o amor é prestável;
não é invejoso,
não é arrogante nem orgulhoso,
nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse,
não se irrita,
nem guarda ressentimento,
não se alegra com a injustiça,
mas rejubila com a verdade.
Tudo desculpa,
tudo crê,
tudo espera,
tudo suporta". (I Cor. 13, 4-7)
Que a Sagrada
Família de Jesus,
Maria
e
José,
inspire e abençoe
todas as nossas
famílias.

"Canto das Janeiras"
Mais uma vez vamos cantar as Janeiras na nossa Paróquia.
É a alegria que nos vem do anúncio do anjo, confirmado na gruta de Belém, que
nos faz ir para a rua, quer chova quer faça vento, cantar os reis... e anunciar a
alegria do Natal, de 2 a 5 de janeiro.
Junta-te a nós. Só é preciso trazer o coração bem disposto e com alegria para
partilhar, e se houver à mão um bombo, uns ferrinhos, uma pandeireta... tanto
melhor!
Para que tudo corra bem há um ensaio no centro paroquial, segunda-feira, às
21h. Aparece.

Dia Mundial da Paz 2020

«A PAZ COMO CAMINHO DE ESPERANÇA: DIÁLOGO,
RECONCILIAÇÃO E CONVERSÃO ECOLÓGICA»
Na mensagem para este Dia, no
próximo 1 de janeiro, começa por
afirmar que “a paz é um bem precioso,
objeto da nossa esperança; por ela
aspira toda a humanidade.”
Sabemos que por muitos sítios do
mundo ainda não existe a paz, ainda
não há liberdade cultural, social ou
mesmo religiosa. Muitas pessoas estão
privadas da sua dignidade, da
integridade física, da sua liberdade e
de sonhar com um futuro diferente por
estarem no meio de conflitos e
confrontos dos quais não têm forma
de sair, e que muitas vezes em
violência.
O Papa Francisco recorda ainda que
com frequência “a guerra começa pelo
facto de não se suportar a diversidade
do outro, que fomenta o desejo de posse
e a vontade de domínio. Nasce, no
coração do homem, a partir do egoísmo
e do orgulho, do ódio que induz a
destruir, a dar uma imagem negativa

Intenção do
Papa para o
mês de
Janeiro:
Rezemos para
que os cristãos,
os que seguem outras
religiões e as pessoas de
boa vontade promovam a
paz e a justiça no mundo.

do outro, a
excluí-lo
e
cancelá-lo.”
No nosso meio
pode não chegar
a estes extremos
de guerra, mas o
não reconhecer no outro alguém
diferente, leva a que não o acolha não
o receba com tudo o que tem de bom
e de enriquecedor, pois “a paz alcançase no mais fundo do coração humano”.
Começa no coração de cada um, pela
escuta e no diálogo, como combate
às resistências que criamos em relação
ao nosso próximo, que se concretiza
numa forma de vida que seja
testemunho da vivência cristã.
Na mensagem para este Dia, o Papa
recorda ainda que a paz é um caminho
de conversão ecológica motivado pela
“escuta e contemplação do mundo que
nos foi dado por Deus”, num percurso
que requer paciência e confiança.

FESTA DOS REIS
5 janeiro
DOMINGO – 15H
Salão do Patronato
VILAR

VEM FAZER A FESTA
CONNOSCO

