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24 de OUTUBRO de 2021 Nº 1751

A maior das pobrezas

Hoje, em Jericó, um verdadeiro banho de multidão
aguardava Jesus, que se dirigia para Jerusalém com os
discípulos. No caminho, todos iam falando e ninguém se
ouvia, até que uma voz clara e determinada grita: “Jesus,
Filho de David tem piedade de mim”. Era Bartimeu, cego
e mendigo, quem gritava, sentado, na berma do
caminho.

O tempo não era de paragens, mas  Bartimeu não desiste
e grita cada vez mais alto. Não exige privilégios. Não se
revolta com a vida. Pede apenas um momento de atenção
redentora. E não se enganou.

Como não aprender hoje com Bartimeu, que nos convida
a não desistirmos dos nossos ideais, apesar das
dificuldades? Como não  aprender com Bartimeu a lutar
e confiar em Deus, na certeza firme de que é sempre
dEle a última palavra? Como não aprender com Bartimeu
a seguir Jesus sem olhar para trás?

Muito temos a aprender com este cego e mendigo, que,
à beira do  caminho, não precisava só de um minuto de
atenção e uma moeda no bolso, mas de sentido para a
sua vida. E este dera-lho Jesus, que Bartimeu logo seguiu
com entusiasmo e confiança.

P. Fausto

Dia 24 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano B
Jer 31, 7-9; Sal 125; Hebr 5, 1-6; Mc 10, 46-52

«Mestre, que eu veja»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* DIA MUNDIAL DAS MISSÕES – Os Ofertórios destinam-se às Missões.

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - Rom 8, 12-17; Sal 67; Lc 13, 10-17
«Esta filha de Abraão não devia libertar-se

desse jugo no dia de sábado?»
17h30 Reunião com as Catequistas do 1° ano de catequese, no salão nobre

do centro paroquial.

Dia 26 TERÇA-FEIRA - Rom 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-21
«O grão cresceu e tornou-se árvore»

Dia 27 QUARTA-FEIRA - B. Gonçalo de Lagos, presbítero
Rom 8, 26-30; Sal 12; Lc 13, 22-30

«Virão muitos do Oriente e do Ocidente
e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus»

Dia 28 QUINTA-FEIRA - Festa de S. Simão e S. Judas, Apóstolos
Ef 2, 19-22; Sal 18 A; Lc 6, 12-19

«Escolheu doze, a quem chamou apóstolos»
21h00 Oração pelas Vocações: Na capela do Sagrado Coração de Jesus, do

Seminário de Santa Joana Princesa - Aveiro.

Dia 29 SEXTA-FEIRA - Rom 9, 1-5; Sal 147; Lc 14, 1-6
«Se um filho vosso ou um boi cair num poço,

qual de vós não irá logo retirá-lo em dia de sábado?»

Dia 30 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Sal 93; Lc 14, 1. 7-11

«Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

10h00 Primeira formação do voluntariado missionário, no CUFC.
15h30 Reunião de Pais das  Crianças dos 1° e 2° de catequese, no salão de

Nossa Senhora da Glória do centro paroquial.

Dia 31 DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 6, 2-6; Sal 17; Hebr 7, 23-28; Mc 12, 28b-34

«Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* INÍCIO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS.



Ainda não atingimos o cume,  mas para lá
caminhamos passo a passo, e as
dificuldades que perspectivamos na
caminhada não nos demovem de
continuar. Refiro-me ao grosso das
actividades ainda ditas normais da
Paróquia.
Saídos dum tempo que nos tolheu, mas
que proporcionou experiências e obrigou
a buscar meios...  demos lugar ao sonho,

que nos permitiu com três substantivos orientar as actividades de todos os
grupos neste ano pastoral:  FORMAÇÃO, SÍNODO e FESTA.
 A FORMAÇÃO vai-nos obrigar a constituir uma verdadeira OFICINA DE AGENTES

PASTORAIS, a ter lugar ao longo do ano, segundo o ritmo e a espiritualidade
do Templo Litúrgico, independentemente das propostas formativas que nos
vierem da Diocese e do Arciprestado.

 O SÍNODO, que o Papa Francisco abriu em Roma no dia 10 e a nossa Diocese
no dia 17, há-de proporcionar-nos uma experiência feliz de auscultação em
grupo e de caminhada em comum, de modo a sermos mais fielmente, neste
tempo e na nossa terra, presença da Igreja que não pode deixar de ser
Mestra em Sinodalidade.

 E tudo isto há-de ser vivido em  clima de FESTA. Dentro e fora da Igreja. Nos
grupos, zonas e ruas.

Que Bartimeu, o cego e pedinte do Evangelho de hoje, nos ajude a  "atirar fora"
a capa das nossas seguranças e rotinas.

P. Fausto

Diálogos – exposição interdiocesana

Os Departamentos Diocesanos de Bens
Culturais da Igreja das Dioceses de Aveiro,
Viseu, Guarda e Lamego inauguraram esta
sexta-feira, 22 de outubro de 2021 na Casa da
Cultura de Ílhavo uma exposição que irá
percorrer as diferentes dioceses que a
promovem. A exposição tem patente obras de
reconhecido mérito, que já figuraram em
exposições internacionais, de que destacamos
Las Edades Del Hombre, em Espanha.
A exposição decorre até dia 4 de fevereiro de 2022 na Casa da Cultura de Ílhavo.

"PASSEMOS PARA A
OUTRA MARGEM"

“Pedi trabalhadores
para a messe”
Todos os meses o Seminário de Santa
Joana promove a oração pelas
vocações sacerdotais. Na próxima
semana, na quinta-feira pelas 21h na
Capela do Sagrado Coração de Jesus,
do Seminário.

Formação para o
voluntariado missionário

24 de Outubro

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

No dia 30 de
outubro irá decor-
rer a primeira for-
mação do volunta-
riado missionário
para todos aqueles
que pretendem
realizar este tipo de experiência.
A formação decorrerá no CUFC (entre
o Seminário e a Universidade) a partir
das 10h.

Integrado nos Festivais de Outono’21
a Universidade de Aveiro promove uma
série de concertos em vários concelhos
da região.
Na próxima terça-feira, dia 26, pelas
21h, no Seminário de Santa Joana
Princesa – Aveiro.
Serão tocadas peças de compositoras
pioneiras da América, interpretadas
por Nuno Antunes (clarinete) e João
Araújo (piano).
A entrada é livre mediante reserva.

Festivais de Outono’21

Dia 1 - celebração da palavra no
cemitério central pelas 15h e no
Sul pelas 16h;

Dia 2 - missa no cemitério central
pelas 10:30h e no sul pelas 16h.

Horários

1 e 2 de Novembro
‘Não podemos calar o que vimos e
ouvimos’ (Atos 4, 20), que evoca o
exemplo de superação das primeiras
comunidades cristãs, é o tema do
Guião Missionário 2021/2022, que
apresenta várias propostas de reflexão,
oração e celebração.
“Não são precisas histórias
extraordinárias. Precisamos de
histórias pessoais. Para se tornar
evangelizador é importante saber, no
fundo do seu ser, porque estamos
ainda aqui, hoje, a confessar que
somos discípulos de Jesus, o que
recebemos dele”, lê-se no documento
dos Institutos Missionários “Ad
Gentes”, publicado pelas Obras
Missionárias Pontifícias em Portugal.
O mês outubro missionário tem origem
no Dia Mundial das Missões, que se
celebra no penúltimo domingo de
outubro, data instituída pelo Papa Pio
XI em 1926, como um “dia de oração e
ofertas em favor da evangelização dos
povos”.

fonte: Agência Ecclesia


