INFORMAÇÕES

JANEIRO

2020

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).
Dia da Infância Missionária
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Entrega do Ramo aos Irmãos que servirão a Irmandade do Santíssimo
Sacramento no ano de 2020, seguido de almoço/convívio.
15h00 Festa dos Reis no salão do Patronato, em Vilar.

REFLEXÃO

05 de JANEIRO de 2020

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - 1 Jo 3, 22 – 4, 6; Sal 2; Mt 4, 12-17. 23-25
Dia 07 TERÇA-FEIRA - S. Raimundo de Penaforte, presbítero
1 Jo 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44
15h00 Reunião com todas as Voluntárias da "Rouparia Solidária", no Mercado
de Santiago.
21h30 Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no
centro paroquial.

Dia 09 QUINTA-FEIRA - 1 Jo 4, 19 – 5, 4; Sal 71; Lc 4, 14-22a

Dia 12 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano A
Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28; Act 10, 34-38; Mt 3, 13-17 ou
Is 55, 1-11; Sal Is 12, 2-3.4bcd.5-6; 1 Jo 5, 1-9; Mt 3, 13-17
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Baptismo das crianças em catequese, na missa.
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Dia 11 SÁBADO - 1 Jo 5, 14-21; Sal 149; Jo 3, 22-30
15h00 Reunião de pais e padrinhos das crianças a baptizar no Domingo da
Festa do Baptismo do Senhor, 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.

Sonhos de Deus !
O Natal é um tempo de sonhos. Sonhos de Deus, que
respiram novidade e futuro. São projecto.
Como aconteceu com outros personagens bíblicos,
também é em sonhos que Deus fala aos Magos e os
desafia a regressarem às suas terras e ocupações, por
caminhos novos, assistidos pela estrela que os ilumina
e transforma, a ponto de oferecerem tudo o que de mais
belo e precioso têm.

Dia 08 QUARTA-FEIRA - 1 Jo 4, 11-18; Sal 71; Mc 6, 45-52
15h00 Festa de Natal do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 10 SEXTA-FEIRA - B. Gonçalo de Amarante, presbítero
1 Jo 5, 5-13; Sal 147; Lc 5, 12-16
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Nº 1682

Assim, de coração cheio e feliz, "e avisados em sonhos",
iniciam a aventura do regresso à normalidade, "por
caminhos diferentes", tornando-se, para nós, exemplo
de quem não cede à tentação do comodismo e da
preguiça, nem desiste apesar das dificuldades.
Que sejam também diferentes os nossos caminhos, para
que o ano, há pouco começado, seja propício a
escrevermos o nosso próprio "Magnificat", pelas
maravilhas que Deus nos tem para oferecer, ainda que
às vezes nos pareça distante e em silêncio.
Se nada quisermos aprender com o exemplo dos Reis
Magos, arriscamo-nos a integrar o lote dos que tornam
o Tempo de Natal apenas um tempo anual de "fantasia
colectiva e consumista".
P. Fausto
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“CANTINHO DA FAMÍLIA”
Sonhos de Deus para a família,
segundo o Papa Francisco:
Toda a criança tem direito a receber
o amor de uma mãe e de um pai,
ambos necessários para o seu
amadurecimento íntegro e harmonioso. Como disseram os Bispos da
Austrália, ”respeitar a dignidade de
uma criança significa a sua
necessidade e o seu direito natural a
ter uma mãe e um pai”.”Não se trata
apenas do amor do pai e da mãe
separadamente, mas também do
amor entre eles, captado como fonte
da própria existência, como ninho
acolhedor e como fundamento da
família.

Ambos, homem e mulher, pai e mãe,
são cooperadores do amor de Deus
criador e como que os seus
intérpretes. Mostram aos seus filhos
o rosto materno e o rosto paterno
do Senhor. Além disso, é juntos que
eles ensinam o valor da reciprocidade, do encontro entre seres
diferentes, onde cada um contribui
com a sua própria identidade e sabe
também receber do outro."
(Segunda Exortação Apostólica do Papa
Francisco "Amoris laetitia " n°172)

Oração de Benção para a mesa durante a semana:
Senhor, abençoa esta mesa e esta família que nela se
reúne.
Afasta de nós a tentação do comodismo e da preguiça e
que nunca desistamos nas dificuldades.
Permite-nos caminhar sempre na Tua Luz.

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

... Aqui ao lado
A Paróquia da Vera-Cruz, tem patente uma exposição de
presépios feitos pelas famílias que pode ser visitado no seu
no espaço-museu, todos os dias, das 9h às 19h, até 12 de
janeiro de 2020.
“A iniciativa pretende valorizar o encontro da família, através
de uma verdadeira catequese plástica na construção do presépio e deixando
uma mensagem para as outras pessoas e famílias da comunidade”.
fonte: ecclesia

Infância Missionária

Jornada Mundial da Juventude

Este mês de janeiro, mês dedicado de
forma especial à Infância Missionária,
que este ano se foca no continente
americano, na cor vermelha e no
“Partilhar”, queremos, desta forma,
partilhar algumas iniciativas:
- Dia da Infância Missionária que se
celebra a 5 de janeiro, com um guião
de encontros e um exemplar de um
mealheiro de partilha missionária
(https://www.opf.pt/infancia/ ou
podem se pedidos ao SDAM.)
O mealheiro de partilha missionária,
este ano, reverterá para as seguintes
missões: apoio escolar no Brasil, apoio
a crianças na floresta amazónica no
Peru e apoio alimentar a crianças na
Venezuela. Após esta recolha, os
donativos devem ser entregues ao
SDAM para fazer seguir todo o valor
para as OMP Portugal.
- V Jornadas Diocesanas da Infância
Missionária e as III Jornadas Diocesanas
das Famílias Missionárias, na paróquia
de São Salvador de Ílhavo –
arciprestado de Ílhavo, no dia 25 de
janeiro, das 9h30 às 17h com atividades
missionárias para as crianças e suas
famílias com início no Centro Paroquial
e terminando com eucaristia na Igreja
Matriz.

O Comité Organizador do Local da
Jornada Mundial da Juventude (JMJ)
em Portugal vai promover uma
peregrinação de jovens a Roma para
acolher os símbolos da JMJ no dia 5
de abril de 2020, Domingo de Ramos.
A Cruz e Ícone de Nossa Senhora ‘Salus
Populi Romani’ vão permanecer em
Lisboa durante a Semana Santa do
próximo ano, iniciando depois uma
peregrinação por dioceses de fora de
Portugal, onde regressam em
novembro permanecer em todas as
dioceses portuguesas até junho de
2022.
As informações sobre a peregrinação
a Roma para acolher os símbolos da
JMJ, o programa, as condições da
viagem e do alojamento vão estar
disponíveis em www.jmjlisboa2022.org.
fonte: ecclesia

Ecumenismo
A semana anual de oração pela unidade
dos cristãos, que une milhões de
pessoas de várias Igrejas, entre 18 e
25 de janeiro, vai recordar em 2020
os migrantes e refugiados que são
vítimas de naufrágios no Mediterrâneo.
A passagem bíblica escolhida para 2020
foi tirada do livro dos Atos dos Apóstolos
(27,18-28,10), narrando o naufrágio de
São Paulo a caminho de Roma, com o
tema “Demonstraram-nos uma
benevolência fora do comum”.
fonte: ecclesia

