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12 de SETEMBRO de 2021 Nº 1745

Quem sou Eu para ti ?

Ainda longe, mas já estamos, segundo S. Marcos, na reta
final da vida pública de Jesus. Houve encontros ricos e
felizes e também  desencontros,  alguns de enorme tensão,
especialmente com os sábios e os poderosos.

Ultimamente o número de ouvintes é bastante menor, mas
Jesus não se intimida e hoje vemo-LO, com os discípulos, a
caminho das terras de Cesareia de Filipe.

O caminho é longo e proporciona muitos temas de conversa.
Às tantas, Jesus pergunta, em jeito de sondagem, “Quem
dizem os homens que Eu sou?” E os discípulos lá foram
respondendo, segundo o que ouviam dizer. E Jesus, de novo:
“E vós, quem dizeis que Eu sou?” Apenas Pedro,
surpreendentemente, respondeu: “Tu és o Messias”.

Mais de 2 mil anos passados, Jesus também pergunta a cada
baptizado: “Quem sou Eu para ti?” Não valem definições
abstractas ou fórmulas decoradas. Não servem livros, nem
catecismos. A resposta não é académica, é experiência.
Se assim não for, os baptizados não passam o nível da religião,
patamar de “cristãos parados” ou espectadores mais ou
menos passivos, diante da realidade, cada vez mais veloz e
mutável.

“Quem sou Eu para ti?” Não será a dificuldade na resposta
também razão para o vazio das nossas Igrejas?

P. Fausto

Dia 12 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 50, 5-9a; Sal 114; Tg 2, 14-18; Mc 8, 27-35

«Tu és o Messias... O Filho do homem tem de sofrer muito»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - S. João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja
1 Tim 2, 1-8; Sal 27; Lc 7, 1-10

«Nem em Israel encontrei tão grande fé»
* Aniversário da tomada de posse de D. António Moiteiro Ramos.

15h00 Reunião para as Catequistas da Infância, no centro paroquial.

Dia 14 TERÇA-FEIRA - Festa da Exaltação da Santa Cruz
Num 21, 4b-9 ou Filip 2, 6-11; Sal 77; Jo 3, 13-17

«O Filho do homem será exaltado»
* Aniversário da entrada solene de D. António Moiteiro Ramos.

Dia 15 QUARTA-FEIRA - Virgem Santa Maria das Dores
1 Tim 3, 14-16; Sal 110 ou Hebr 5, 7-9; Sal 30; Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35

«Tocámos flauta e não dançastes,
entoámos cânticos de luto e não chorastes»

21h30 Reunião com os Ministros Extraordinários da Comunhão, no centro
paroquial.

Dia 16 QUINTA-FEIRA - S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires
1 Tim 4, 12-16; Sal 110; Lc 7, 36-50

«São-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou»
09h30 Reunião do Clero Arciprestal, em Esgueira.
21h30 Reunião da catequese de adolescentes e jovens, no centro paroquial.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - S. Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja – S.
Hildegarda de Bingen, virgem e doutora da Igreja
1 Tim 6, 2c-12; Sal 48; Lc 8, 1-3

«Algumas mulheres ajudavam Jesus
e os discípulos com os seus bens»

Dia 18 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
1 Tim 6, 13-16; Sal 99; Lc 8, 4-15

«A semente que caiu em boa terra são aqueles
que conservam a palavra e dão fruto pela sua perseverança»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em Santiago).
A3-Assembleia dos Animadores de Aveiro - DPJA (necessária
inscrição)

Dia 19 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano B
Sab 2, 12. 17-20; Sal 53; Tg 3, 16 – 4, 3; Mc 9, 30-37

«O Filho do homem vai ser entregue...
Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).



Sim, passemos para a outra margem.
Já é tempo. Setembro está a meio.
É verdade que o COVID quase nos
roubou a alma, fez ruir muitos projectos
e tornou vazios muitos lugares à mesa...
e em todos deixou marcas que
perduram. ATÉ QUANDO ?

"PASSEMOS PARA A OUTRA MARGEM"! (Mc. 4, 31 - 41) Ao iniciarmos um novo ano pastoral são
novos os sonhos, desejos e desafios
que nos são colocados nas mais
diversas dimensões da nossa paróquia.
As paragens permitem ter um olhar
mais fresco para as atividades em que
estamos envolvidos, mas também
permitem renovar interior e
exteriormente algumas dinâmicas.

Assim, ao longo da próxima semana
acontecerão as reuniões de
catequistas da infância e da
adolescência e jovens para preparar
a catequese para este ano (a infância inicia a catequese na semana de 20 a 24
de setembro e a adolescência e jovens na semana de 27 de setembro a 1 de
outubro).

Desejamos que este ano permita realizar algumas celebrações (festas) de itinerário,
próprias de cada etapa catequética, mas também alguns encontros que acontecem
fora do momento habitual da catequese e que nos últimos dois anos não
aconteceram.

Contamos com todos para continuarmos a missão evangelizadora que Jesus nos
pede!

- Horários das catequeses:

- As inscrições para a Catequese de Adultos para os Sacramentos da Iniciação
Cristã, especialmente o Crisma, estão abertas no horário de atendimento
do Cartório Paroquial.

Reinício da Catequese

Horários dos Serviços Paroquiais

A partir desta semana os horários da Secretaria, Sacristia, Atendimento Sacerdotal
(Cartório) retomam em pleno o seu funcionamento:
 - SECRETARIA: de segunda a sexta, das 10h30 às 12h e das 14h30 às 19h;
                     ao sábado, das 9h30 às 12h.
 - SACRISTIA: de segunda a sabado, das 8h às 11h e das 16h às 20h.
 - CARTÓRIO PAROQUIAL: de terça a sexta, das 16h às 19h.

É tempo de reagir. Não podemos
continuar bloqueados pelo medo que
ainda se vê estampado no rosto de
muitos.
Claro que o bom senso aconselha a
continuação de cuidados, mas requer
também determinação e ousadia para
se retomar, a todos os níveis, um novo
quotidiano. Se assim não for, seremos
actores de um processo que torna
mais insignificante a Paróquia,
reduzindo a sua acção à organização
do culto "intra muros".
Há serviços que têm de recomeçar.
Não podem esperar. Os doentes, os
idosos, os que vivem sós... as
catequeses... e muito,  muito mais,
Deus nos vai pedir, para que este ano
pastoral não seja apenas mais um, mas
para todos um "Tempo de Graça".

Pe. Fausto

Intenção do Papa para o mês de Setembro

Rezemos para que todos façamos escolhas corajosas
através de um estilo de vida sóbrio e ecossustentável,
alegrando-nos pelos jovens que se empenham
resolutamente por isso.
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