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10 de OUTUBRO de 2021 Nº 1749

"Apenas uma coisa..."

"Falta-te apenas uma coisa". Fora a resposta de Jesus a
um homem que, cheio de entusiasmo e reverência, se
aproxima e pergunta: "Bom Mestre, que hei-de fazer para
alcançar a vida eterna"?

O homem ouviu a resposta em silêncio e com respeito,
mas retirou-se triste e cabisbaixo, apesar do olhar
intenso e afectuoso de Jesus.

Que se passara então? Não se tratava de um homem
irrepreensível cumpridor da lei? Sim, era irrepreensível
desde a sua juventude, mas tinha algo que não o deixava
voar e o mantinha inconscientemente aprisionado: "Era
muito rico".

E será mal ser rico? Não. Jesus não quer homens
despojados de tudo, mas sonha com homens livres e
desamarrados o mais possível para poderem servir. E há
muitas amarras, e algumas bem subtis, que bloqueiam
a vontade e impedem de seguir Jesus.

Era bom homem, sim, mas no prato da sua balança
pesavam mais as contas bancárias e os movimentos
bolsistas... Daí a dificuldade em responder à aventura
proposta por Jesus para abraçar um projecto de vida em
que as pessoas valem mais que as coisas e em que a
pobreza e a liberdade são condições indispensáveis para
servir e ser feliz.

P. Fausto

Dia 10 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano B
Sab 7, 7-11; Sal 89; Hebr 4, 12-13; Mc 10, 17-30   ou   Mc 10, 17-27

«Vende o que tens e segue-Me»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

15h00 Assembleia dos Consagrados da Diocese, no Salão do centro paroquial.
16h00 Concerto na Igreja. - A ENTRADA É LIVRE -

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - S. João XXIII, papa
Rom 1, 1-7; Sal 97; Lc 11, 29-32

«Nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas»

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Rom 1, 16-25; Sal 18 A; Lc 11, 37-41
«Dai esmola e tudo para vós ficará limpo»

Dia 13 QUARTA-FEIRA - Rom 2, 1-11; Sal 61; Lc 11, 42-46
«Ai de vós, fariseus! Ai de vós, doutores da lei!»

Dia 14 QUINTA-FEIRA - S. Calisto I, papa e mártir
Rom 3, 21-30a; Sal 129; Lc 11, 47-54

«Serão pedidas contas do sangue dos profetas,
desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias»

09h30 Reunião do Clero do Arciprestado de Aveiro, no Seminário dos
Dehonianos em Esgueira.

Dia 15 SEXTA-FEIRA - S. Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja
Rom 4, 1-8; Sal 31; Lc 12, 1-7

«Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados»
15h30 Reunião geral de Catequistas da Infância, no Salão nobre do centro

paroquial.

Dia 16 SÁBADO - S. Hedwiges, religiosa – S. Margarida Maria Alacoque,
virgem - Rom 4, 13. 16-18; Sal 104; Lc 12, 8-12

«O Espírito Santo vos ensinará naquele momento
o que haveis de dizer»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

21h30 Vigília de Oração/Celebração Penitencial para todos os Agentes de
Pastoral da Paróquia, na Igreja.

Dia 17 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 53, 10-11; Sal 32; Hebr 4, 14-16; Mc 10, 35-45  ou  Mc 10, 42-45

«O Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todos»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* INÍCIO DA SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ.



Nesta semana, a Comissão de Festas
de Nossa Senhora da Vitória decidiu
pôr fim ao seu mandato e apresentar
o resultado das actividades que, ao
longo destes 2 últimos anos,  o "Covid"
permitiu realizar.
Dados os constrangimentos que a
epidemia provocou na vida religiosa
pessoal e comunitária, a Festa em
honra de Nossa Senhora da Vitória, que
se realiza em Julho, também este ano
não se realizou em pleno. A Comissão,
porém, não desistiu, e realizou o que
era permitido à expressão mais digna
possível da devoção a Nossa Senhora.
Por fim, satisfeitos os encargos
financeiros, a Comissão cumpriu o que
se determina na legislação diocesana,
relativa às Festas Religiosas: prestação
de contas ao Pároco e apresentação
do remanescente para integrar o
Fundo Económico Paroquial, que,
neste caso, ascendeu aos 1 447 euros.
Merece, pois, a Comissão os nossos
parabéns pelo trabalho desenvolvido
e pela verdade das contas
apresentadas. É mais um bom exemplo
do desempenho que se espera de uma
Comissão de Festas Religiosas.

P. Fausto

Oração pelas
Vocações Sacerdotais
Na passada quinta-feira, dia 30 de
Setembro, o Seminário de Santa Joana
Princesa, retomou a “Oração pelas
Vocações Sacerdotais” às 21h.
Decorrem, uma vez por mês. Vamos
"Pedir trabalhadores para a messe",
como nos refere o Evangelho!

Bons exemplos...

Jornadas Mundiais da
Juventude Lisboa 2023

As JMJ já têm data! Irão acontecer
entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023
em Lisboa.
Na nossa paróquia já está preparada
uma equipa (Comité Organizador
Paroquial- COP) que ficará responsável
pelos voluntários, pelas famílias de
acolhimento, pela dinamização
cultural, comunicação e a programa-
ção geral e animação.
Queremos que toda a paróquia esteja
unida neste caminho que envolve
todos, mas que motiva os jovens a
terem Jesus no seu dia-a-dia e a
viverem mais perto d’Ele. Em breve
teremos mais novidades!

Sínodo dos Bispos
O Papa Francisco inicia este Domingo,
em Roma, o Sínodo que conduzirá a
Igreja até à Assembleia que se realizará
em 2023 depois de serem escutadas
todas as paróquias, dioceses e
movimento que pertencem à Igreja.
Nas dioceses o arranque oficial deste
tempo sinodal será no próximo
Domingo, dia 17, também com a
abertura do ano pastoral que poderá
ser acompanhada, apartir das 15h, no
site da nossa diocese. Nesse dia será
entregue ainda, a cada paróquia um
símbolo para a igreja matriz e um cartaz
com as datas da caminhada sinodal.
Sonhemos juntos o caminho que Deus
que fazer com cada um e com a Igreja!

Caminhada pela Vida

Todos os meses, no
dia 12, celebramos
a missa às 8h30, em
honra de Santa
Joana Princesa,
Padroeira da
Diocese de Aveiro.

É uma das formas de a nossa Paróquia
contribuir para a Causa da sua
Canonização. Não deixe de participar.

Santa Joana
A Caminhada Soli-
dária pela Vida
decorrerá dia 23
de Outubro às
14.30h.
Pode fazer a sua
inscrição pelo
Facebook da
ADAV, na Secretaria da Paróquia ou no
próprio dia.
No dia da caminhada, o ponto de
encontro é em frente ao Mercado
Manuel Firmino.

«1 milhão de crianças
rezam o Terço pela Paz»

A Fundação Ajuda
à Igreja que Sofre
(AIS) organiza a
iniciativa ‘1 mil-
hão de crianças
rezam o Terço
pela Paz’ que
decorrerá no dia
18 de outubro.

As crianças vão refletir sobre outras
“doenças” que afetam e ameaçam
“milhões de pessoas” e o planeta, como
“a fome, a pobreza, a corrupção, o
terrorismo, a profanação da vida
humana e a destruição da criação”. A
iniciativa realiza-se “em torno de São
José, com citações da Carta Apostólica
‘Patris corde’”.


