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14 de NOVEMBRO de 2021 Nº 1754

Entre o medo e a Esperança

A cimeira de Glasgow está a chegar ao fim. Como sempre
as promessas são muitas e poucos os compromissos.
Quem manda, ao fim e ao cabo, é a economia, e quem
sofre é o planeta, a casa comum de que Deus nos
constituiu responsáveis. Uns mais que  outros. Mas todos.

O Evangelho de hoje fala-nos de um abalo cósmico, que
há-de acontecer queiramos ou não, para nos chamar a
atenção de que tudo é  finito, relativo. O sol, a lua, as
estrelas... "cairão do céu", mas a sociedade, as
instituições, a economia, os regimes... também. Tudo
é frágil. E em cada dia há um mundo que morre e outro
que nasce, com as inevitáveis dores de um parto
permanente, até à plenitude dos tempos.

A esta luz não há-de ser o medo a vencer-nos, porque
"quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho
do Homem está perto, está mesmo à porta", diz-nos
Jesus, no Evangelho.  A nossa âncora é, então, Deus. A
nossa esperança está em Deus, que continua actuante
no mundo, apesar dos atropelos dos homens ao processo
criador, de que Deus nos constituiu responsáveis.

P. Fausto

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.

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - S. Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18, 35-43

«Que queres que Eu te faça? – Senhor, que eu veja»

Dia 16 TERÇA-FEIRA - S. Margarida da Escócia – S. Gertrudes, virgem
2 Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19, 1-10

«O Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido»
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 17 QUARTA-FEIRA - S. Isabel da Hungria, religiosa
2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16; Lc 19, 11-28

«Porque não entregaste ao banco o meu dinheiro?»

Dia 18 QUINTA-FEIRA - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos
1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44   ou   At 28, 11-16. 30-31 (própria);
Sal 97; Mt 14, 22-33 (própria)

«Se conhecesses o que te pode dar a paz!»

Dia 19 SEXTA-FEIRA - 1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cr 29, 10; Lc 19, 45-48
«Fizestes da casa do Senhor um covil de ladrões»

Dia 20 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
1 Mac 6,1-13; Sal 9 A; Lc 20, 27-40

«Não é um Deus de mortos, mas de vivos»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (na Sé e em Santiago)

14h00 DIA MUNDIAL DA JUNVENTUDE - Diocese de Aveiro, no  Arciprestado de
Ílhavo, nas Paróquias da Costa Nova e Barra (termina às 00h).

Dia 21 DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM - SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano B
Dan 7, 13-14; Sal 92; Ap 1, 5-8; Jo 18, 33b-37

«É como dizes: sou Rei»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* XXXV DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE.
* PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA.



70 anos : Gratidão e Esperança

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.

Neste Domingo, 14 de Novembro, o Seminário de
Santa Joana Princesa faz 70 anos de actividade
letiva. Dia de Festa, sem dúvida, marcado por um
conjunto de eventos, que pretendem assinalar
condignamente o aniversário desta instituição.
Haverá Celebração da Eucaristia às 16h e concerto
de música barroca às 21h, no auditório, com entrada
livre.
Não perca também a exposição fotográfica que está
patente no Claustro dos Apóstolos. É uma bela

oportunidade para admirar os projectos e fases da construção de um imóvel já
classificado e que determinou toda a arquitectura envolvente. Talvez reconheça
alguma cara conhecida ou, quem sabe, a sua própria.
Construído na área da nossa Paróquia, o Seminário de Santa Joana Princesa
continua a merecer-nos especial atenção, demonstrada pelo número dos nossos
pré-seminaristas e pelo ofertório deste ano, que chegou aos 2 710 euros.
Muito generosa é a Paróquia, dizem alguns, mas muito mais queremos ser, porque
precisamos muito de vocações fiéis, felizes e fiáveis para o Ministério Sacerdotal.
E ainda não há melhor Instituição educativa que o Seminário para responder a
esta necessidade.

P.Fausto

Mosteiro Invisível
Vocacional

A proposta do Serviço das Vocações
da Dicoese de Aveiro com o Mosteiro
Invisível Vocacional consiste na
inscrição online e compromisso de
rezar por determinada vocação da
Igreja (vida laical, vida matrimonial, vida
missionária, vida religiosa - ativa e
contemplativa e vida Sacerdotal). Uma
proposta à qual todos podemos
reponder. A inscrição pode ser feita
no link: https://diocese-aveiro.pt/
vocacoes/2021/06/16/mosteiro-
invisivel-vocacional/, ou pode deixar
o seu nome na secretaria paroquial.

Nova edição do Missal
Romano

Relembramos que o DMJ 2021 será
realizado no dia 20 de novembro
(Sábado de Cristo Rei), entre as 14h e
as 00h, no Arciprestado de Ílhavo, mais
concretamente na zona costeira da
nossa diocese (Costa Nova – Barra).
Este ano, sob o lema “Levanta-te! Eu
te constituo testemunha do que viste!”
(cf. At 26, 16).
O DMJ destina-se a jovens a partir do
10ºano (inclusive) e a movimentos de
âmbito juvenil, sendo assim o maior
encontro de jovens cristãos da Diocese
de Aveiro.
A inscrição da atividade pode ser feita
via página http://www.diocese-
aveiro.pt/v2/?p=21612

NOTAS IMPORTANTES:
– De acordo com as regras impostas
pela delegação de saúde de Aveiro,
poderá ser necessária a apresentação
de certificado digital de vacinação
contra a COVID- 19 ou teste negativo
realizado nas últimas 24 horas.

Cada participante deverá trazer:
– Roupa e calçado confortáveis;
– A utilização de máscara é obrigatória;
– Guarda-chuva;
– Caneta;
– Guitarra ou outro instrumento
musical (porque a animação do DMJ
também depende de ti!);
– Garrafa de água;
– Jantar (não partilhado);
– 1 copo ou caneca;
– Boa disposição!

Vemo-nos por lá!!!

V Dia Mundial do Pobre
A Igreja vive neste Domingo, dia 14 de
novembro, o 5º Dia Mundial do Pobre.
Aceitando o desafio do Papa
Francisco, o Secretariado Diocesano
da Pastoral Sócio Caritativa promove
nesse dia um encontro de reflexão,
pelas 14h30m, no auditório do
Seminário de Santa Joana, com o prof.
Eugénio da Fonseca, Presidente da
Confederação Portuguesa de
Voluntariado. O encontro termina com
a Eucaristia às 16h00, presidida pelo
Senhor Bispo D. António Moiteiro.
A temática do encontro “Sempre
tereis pobres entre vós”, está
relacionada com a mensagem do Papa
Francisco para o V Dia Mundial dos
Pobres, que se celebra nesse dia.

Com o objetivo de “celebrar e viver
melhor a Eucaristia”, foi aprovada uma
nova edição do Missal Romano,
proposto pela Conferência Episcopal
Portuguesa.
Entra em vigor a partir do dia 14 de
abril de 2022, quinta-feira da Semana
Santa.

Os elementos da Conferência
Vicentina da nossa paróquia
retomam os Peditórios à saída das
Eucaristias.
Também pode contribuir através de
transferência bancária para o IBAN:

PT50 0018 0008 0333 2615 02009

Não deixe de ajudar quem mais
precisa!

Conferência Vicentina


