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28 de NOVEMBRO de 2021 Nº 1756

"Erguei-vos e Levantai a cabeça!"

O primeiro Evangelho do Advento é dramático, como têm
sido os desta última semana: terramotos, fomes,
guerras, perseguições e traições... Tudo em cores bem
sombrias. O Evangelho, porém, não fala do fim do mundo,
mas do sentido da história: "Erguei-vos e levantai a
cabeça, porque a vossa libertação está próxima."

Com isto, Jesus pede-nos um olhar mais alto e mais ao
longe, para não ficarmos bloqueados na teia dramática
da existência ou perdidos no labirinto das nossas
lágrimas.

Virão coisas terríveis, sim. Quanto ao tempo e ao modo,
Jesus não se pronuncia, mas alerta-nos para o modo
como devemos viver o tempo, cada tempo, o nosso
tempo. Sempre "em jubilosa esperança", porque sabemos
que Deus, tomando a iniciativa, vem ao nosso encontro,
apesar dos muros que construimos, das guerras que
provocamos e dos desmandos que cometemos na relação
de uns com os outros e com a natureza.

Iniciámos o Tempo Litúrgico do Advento. Que nos permita
a experiência de, além de cidadãos do mundo,
estrangeiros e passageiros, verdadeiros peregrinos do
absoluto, chamados a viver de coração "atento e leve" o
Tempo  belo e feliz do Advento.

P. Fausto

Dia 28 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano C
Jer 33, 14, 16; Sal 24; 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36

«A vossa libertação está próxima»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS PELO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - AVEIRO

10h30 Baptismos, na Missa.
12h00 Festa da Profissão de Fé, na Missa.
19h00 Missa estacional, presidida pelo Sr. Bispo.

Dia 29 SEGUNDA-FEIRA - Is 2, 1-5;Sal 121; Mt 8, 5-11
«Do Oriente e do Ocidente virão muitos para o reino dos Céus»

Dia 30 TERÇA-FEIRA - Festa de S. André, Apóstolo
Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22

«Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus»
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 01 QUARTA-FEIRA - B. Maria Clara do Menino Jesus, virgem e
Fundadora - Is 25, 6-10a; Sal 22; Mt 15, 29-37

«Jesus cura muitos enfermos e multiplica os pães»
14h30 Assembleia de Presbíteros, no Seminário.
16h00 “Diálogos: na Beleza das Obras comtemplamos a Beleza do Criador”,

visita orientada na exposição na Casa da Cultura de Ílhavo.

Dia 02 QUINTA-FEIRA - Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27
«Aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos Céus»

17h00 Exposição Solene do Santíssimo Sacramento, na Igreja, com Vésperas
às 18h30.

Dia 03 SEXTA-FEIRA - S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões
Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31

«Dois cegos acreditam em Jesus e são curados»

Dia 04 SÁBADO - S. João Damasceno, presbítero e doutor da Igreja
Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8

«Ao ver as multidões, encheu-Se de compaixão»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (na Sé e em Santiago)

15h00 OFICINA PAROQUIAL DE AGENTES DE PASTORAL, no salão de Nossa
Senhora da Glória, no centro paroquial.

15h00 “Diálogos...”, com Paulo Neves, na Casa da Cultura de Ílhavo.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.

Dia 05 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano C
Bar 5, 1-9; Sal 125; Filip 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6

«Toda a criatura verá a salvação de Deus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Ofertório para o Fundo Diocesano de Compensação do Clero.



No fim de semana 4 e 5 de dezembro, na Casa Diocesana de Albergaria,
D. António Moiteiro orienta um retiro espiritual cujo tema é: “Caminhar juntos
para escutar a voz do Espírito”. O retiro destina-se a todos os agentes de
pastoral da diocese e será realizado em ambiente de silêncio e de oração. Começa
às 9h30 de sábado e termina com o almoço de domingo. As inscrições devem ser
feitas para a Cúria Diocesana (telf. 234377140) ou para a Casa Diocesana de
Albergaria-a-Velha (965306907)

Formação Permanente

Encerramento do Ano de S. José

Caminhada de Advento 2021 - Sonhemos juntos o caminho

1º Domingo do Advento | 28 novembro | Levantai a vossa cabeça!

Crianças:
A proposta para as crianças é a construção de um presépio com as peças do
puzzle que são oferecidas semanalmente. Em cada semana há um gesto para
concretizar o Evangelho de cada Domingo.

Adolescentes:
Para os adolescentes, a proposta é lançada pelo catequista, utilizando as redes
sociais, no início da semana anterior ao domingo e concretizado durante a semana,
podendo ser partilhada com a comunidade.

Adultos:
Durante o tempo de Advento, o Departamento da Pastoral dos Adultos, propõe
uma caminhada com base na Lectio Divina. O vídeo semanal ficará disponível na
tarde de cada domingo do tempo de Advento em www.diocese-aveiro.pt e
partilhado nas redes sociais da diocese. Um tempo de oração individual, em
família, em pequenos grupos

No âmbito do encerramento do ano de São José, irá realizar-se, no dia 3 de
dezembro, no Centro Paroquial de Albergaria-a-Velha um encontro com o tema
“Sonho de São José” que contará com a presença do Padre Franclim Pacheco
e do Professor Daniel Silva.
No dia 8 de dezembro pelas 19h00, celebrar-se-á na Sé de Aveiro a eucaristia
de encerramento presidida por D. António Moiteiro.

A Equipa Diocesana da Pastoral Familiar Retiro orientado por D. António Moiteiro

Intenção do Papa para o mês de Dezembro
Rezemos pelos catequistas, chamados a anunciar a
Palavra de Deus, para que sejam testemunhas da
Palavra com coragem e criatividade na força do
Espírito Santo..

A Formação é um dos três eixos estruturantes
do  Plano Pastoral da Paróquia, apresentado
esta semana ao Conselho Paroquial de
Pastoral.
Fruto das contribuições chegadas ao longo
do mês de Julho, a formação consistirá em 4  sessões, todas ao sábado, ao longo
do ano, em cada Tempo Litúrgico. E a primeira é  já no dia 4 de DEZEMBRO.
Com esta iniciativa pretende-se responder às exigências de formação permanente
no exercício dos vários serviços da Paróquia,  mas também para corresponder ao
desafio que o Papa Francisco faz à  Igreja, neste tempo de preparação e
aprendizagem para o SÍNODO, que  já abriu em Roma,  no passado dia 10 de
Outubro, e que tem por lema “Para uma Igreja Sinodal: Participação |
Comunhão | Missão”.
Não queremos ficar à margem de todo este dinamismo renovador. E cada sessão
desta OFICINA PAROQUIAL DE AGENTES DE PASTORAL pretende ser um tempo
para aprender a escutar, a fazer e a "caminhar juntos",
A convocatória para esta actividade é para todos os elementos dos sectores da
Catequese, da Liturgia, da Acção sócio-caritativa, Pastoral Familiar e Irmandades.
Todos mesmo. E não se fecham as portas a outros que queiram saber mais para
serem melhores.

Pe. Fausto


