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07 de NOVEMBRO de 2021 Nº 1753

Grande lição !

Jesus sabe perfeitamente que o Seu tempo está a chegar
ao fim e aproveita todos os momentos para deixar a sua
mensagem. Hoje vemo-LO no templo de Jerusalém, no meio
da multidão, a aconselhar cautela com os escribas, que, na
sua maioria, gostam de honrarias e de primeiros lugares, e
se fazem passar por pessoas virtuosas, quando, na realidade,
não olham a meios para enriquecer, mesmo à custa dos mais
pobres. E tudo em nome de Deus.
O Evangelho, porém, não acaba, sem que antes Jesus mostre
o seu apurado espírito de observação e deixe mais uma
lição de vida, ao observar como as pessoas deitavam o
dinheiro na caixa das esmolas. Os ricos  lançavam grande
quantidade de moedas, que, chocalhando, faziam notar a
sua presença generosa. Mas também havia gente remediada
e pobre, como aquela viúva, que deixou apenas duas
pequenas moedas. Não se deteve e delicadamente deixou
cair a sua oferta, como alguém que apenas quer ficar na
sombra e desaparecer por detrás de uma das colunas do
templo...
Esta mulher foi, de todos, quem deu mais, disse Jesus aos
discípulos. Porque todos os outros deram do que lhes
sobrava e ela deu do que precisava. Era "tudo o que possuía
para viver".
O exemplo desta mulher far-nos-á sempre sentir que só
tem valor o que se dá / faz com amor. Mesmo as coisas mais
simples. E sempre com humildade e discrição.

P. Fausto

Dia 07 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano B
1 Reis 17, 10-16; Sal 145; Hebr 9, 24-28; Mc 12, 38-44  ou  Mc 12, 41-44

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* ÚLTIMO DIA DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS. - Os Ofertórios deste
Domingo destinam-se ao Seminário Diocesano.

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - Sab 1, 1-7; Sal 138; Lc 17, 1-6
«Se sete vezes vier ter contigo e te disser: ‘Estou arrependido’,

tu lhe perdoarás»

Dia 09 TERÇA-FEIRA - Festa da Dedicação da Basílica de Latrão
Ez 47, 1-2. 8-9. 12  ou  1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Sal 45; Jo 2, 13-22

«Falava do templo do seu Corpo»
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 10 QUARTA-FEIRA - S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja
Sab 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11-19

«Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus
senão este estrangeiro»

Dia 11 QUINTA-FEIRA - S. Martinho de Tours, bispo
Sab 7, 22 – 8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25

«O reino de Deus está no meio de vós»
09h30 Reunião de Arciprestado, em Esgueira.

Dia 12 SEXTA-FEIRA - S. Josafat, bispo e mártir
Sab 13, 1-9; Sal 18 A; Lc 17, 26-37

«No dia em que Se manifestar o Filho do homem»
10h00 Reunião dos Párocos com Jovens em discernimento vocacional, no

Seminário.

Dia 13 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Sab 18, 14-16 – 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1-8

«Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (na Sé e em Santiago)

10h00 Pré-Seminário para os rapazes mais velhos de 14 anos, no Seminário.
(termina às 12h).

15h00 Pré-Seminário para os rapazes dos 12 aos 14 anos de idade, no
Seminário (termina às 17h).

Dia 14 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano B
Dan 12, 1-3; Sal 15; Hebr 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32

«Reunirá os seus eleitos dos quatro pontos cardeais»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* DIA MUNDIAL DOS POBRES.

12h00 Festa de Acolhimento às Crianças do 1° ano de catequese, na Missa.



SEMANA DOS SEMINÁRIOS CAIS +17
O Cais +17 é um encontro para todos
aqueles (rapazes e raparigas) que
procuram aprofundar a sua vocação,
promovido pelo Serviço de Vocações,
Acolhimento e Formação Espiritual da
Diocese de Aveiro.

Testemunho do João:
O meu nome é João Carlos Santos
Patrão. Tenho 21 anos e sou natural
da Figueira da Foz. Em 2019, vim morar
para a Gafanha da Nazaré e, desde o
dia 1 de novembro de 2019, que a Sé é
a paróquia onde estou inserido.
É certo que a questão vocacional me
acompanha desde os meus 13 anos, por
ter sido acólito na minha paróquia de
origem, em Buarcos, onde fiz toda a
minha iniciação cristã e descobri que
servir o Senhor é uma felicidade e um
compromisso que deve ser assumido
sempre na nossa vida e em diversas
formas. O sacerdócio é uma dessas
formas, e sempre me interpelou pelo
modo de ser do meu pároco e, com o
crescer, tornou-se depois na
identificação da mensagem e pessoa
de Jesus.
Apesar de ter frequentado o Pré-
Seminário em Coimbra, optei por outro
rumo e entrei na Universidade em
Lisboa para estudar Ciência Política.

Oração
Senhor Jesus,
com a intercessão e amparo de
Maria e de José,
continua a oferecer à Igreja
vocações sacerdotais fiéis,
felizes e fiáveis
e faz dos nossos seminários
comunidades de discípulos,
onde se vive a comunhão,
a participação e a missão.
Ámen!

(adapt. Da oração para a

Semana dos Seminários 2021)

Nunca esta questão me deixou, até que
a pandemia me ofereceu o tempo para
a refletir, rezar- agora com outra
maturidade- e perceber que o caminho
do sacerdócio é, sem dúvida, um
caminho a seguir, onde a entrega é
sinónimo de felicidade, porque é fazer
parte de uma família inumerável, que
é a família de Deus, a Igreja!
Pois, neste momento, estou num
processo de discernimento vocacional
no nosso Seminário, orientado pelo Pe.
João Santos, onde se procura deixar
que o Espírito Santo nos desarrume o
coração e, ao mesmo tempo, nos ajude
arrumá-lo e, assim, descobrir qual é o
projeto/missão que Deus nos
preparou!
Na nossa paróquia, a convite do nosso
pároco, sou catequista da
adolescência e leitor. Procuro, nesses
momentos, servir a comunidade e, por
isso, o Senhor!
Rezem por nós!

Seminaristas
da Diocese de Aveiro
Atualmente encontram-se três rapazes
a frequentarem o Seminário dos Olivais
(em Lisboa) que fazem o caminho de
preparação para serem Padres. São
eles:
• Rafael Oliveira, 4° ano, paróquia de

São Salvador de Ílhavo (ao centro)

• Guilherme Reis, 1º ano, paróquia
da Barra (à esquerda)

• João Rendeiro, 1º ano, paróquia de
Pardilhó (à direita)

Dia Mundial da
Juventude 2021

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS!
Reserva já este dia e inscreve-te com
o teu grupo através do link:
h t tps ://docs .goog le.com/.. ./
1FAIpQLSf-KljJCV0b.../viewform
O DMJ 2021 será realizado no dia 20
de Novembro, entre as 14h e as 00h,
no Arciprestado de Ílhavo, mais
concretamente na zona costeira da
nossa Diocese (Costa Nova - Barra).

V Dia Mundial do Pobre
O Secretariado Diocesano da Pastoral
Sócio Caritativa, no âmbito da
comemoração do V Dia Mundial do
Pobre, encontra-se a organizar um
Encontro de reflexão no dia 14 de
Novembro, às 14h30m, no auditório
do Seminário de Santa Joana.
A temática do Encontro “Sempre
tereis pobres entre vós”.
Este encontro contará com a presença
de D. António Moiteiro e do Prof.
Eugénio da Fonseca. Terminará com a
celebração da Eucaristia às 16h00 na
Igreja do Seminário de Santa Joana.
Esperamos poder contar com a sua
presença!


