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09 de JANEIRO de 2022 Nº 1762
Dia 09 FESTA DO BAPTISMO DO SENHOR - Ano C

Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tit 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22
«Jesus foi baptizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»

Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
15h00 Baptismo das Crianças dos 3° e 4° anos de catequese, na Missa.

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - B. Gonçalo de Amarante, presbítero
1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20

«Arrependei-vos e acreditai no Evangelho»
21h00 Reunião da Equipa de coordenação sinodal.

Dia 11 TERÇA-FEIRA - 1 Sam 1, 9-20; Sal 1 Sam 2, 1; Mc 1, 21-28
«Ensinava-os como quem tem autoridade»

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 12 QUARTA-FEIRA - 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Sal 39; Mc 1, 29-39
«Curou muitas pessoas, atormentadas por várias doenças»

Dia 13 QUINTA-FEIRA - S. Hilário, bispo e doutor da Igreja
1 Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45

«A lepra deixou-o e ele ficou limpo»
09h00 Reunião dos padres e diáconos do Arciprestado, em Esgueira.

Dia 14 SEXTA-FEIRA - 1 Sam 8, 4-7. 10-22a; Sal 88; Mc 2, 1-12
«O Filho do homem tem na terra o poder de perdoar os pecados»

Dia 15 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
1 Sam 9, 1-4. 17-19: 10, 1a; Sal 20; Mc 2, 13-17

«Não vim chamar os justos, mas os pecadores»
Missas: 8h30, 19h (vespertina, na Sé e em Santiago)

Dia 16 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Jo 2, 1-11

«Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

"Tu és meu filho..."

Neste Domingo já não vemos o presépio, nem a mensagem
dos Céus é a da noite de Natal, porque uma voz no deserto,
vigorosa e determinada, aponta para um jovem que na fila
dos penitentes aguarda vez para ser "baptizado": Jesus de
Nazaré, filho de Maria e também conhecido por filho do
carpinteiro.

Com uma experiência familiar em tudo feliz, começa, por
volta dos trinta anos, uma nova etapa do seu projecto de
vida e escolhe o deserto para ouvir, como tantos outros, da
boca de João Baptista, palavras sábias e apelos fortes à
conversão. De nada disto precisava, mas, ao fazê-lo,  permitiu-
nos ouvir a mais bela e universal das mensagens celestes:
"Tu és o meu Filho muito amado: em Ti pus toda a minha
complacência".

"Cristo não recebeu o Espírito Santo para Si, mas antes para
nós em Si, pois é por Ele que recebemos todos os bens,
como escreve S. Cirilo de Alexandria" (sec.V).

E que bem maior e notícia mais bela tem o Pai do Céu para
nos dar que declarar-nos realmente, em Cristo, no dia do
nosso Baptismo, Seus Filhos? Ainda que por adopção nunca
deixaremos de ser verdadeiramente filhos, por mais voltas
que a vida der, e sempre amados, por maiores que sejam os
nossos fracassos.

P. Fausto
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-Testemunho do Rafael Oliveira,
seminarista no 4º ano:
No segundo número do Boletim das
vocações da Diocese, surge o
testemunho do Rafael.

“No início do meu caminho vocacional,
antes de qualquer questão ‘sobre a
vocação’, deu-se primeiro um encontro
com Deus, que descobri presente na
minha vida. Embora tenha ouvido falar
desde sempre da pessoa de Jesus, só
com o tempo pude aprofundar, pela
oração, uma relação íntima de
amizade com Ele. Depois, foi graças
ao encontro com certas pessoas que
Deus foi colocando no meu caminho
que pude dar passos concretos nesta
história com o Senhor (…).”
Pode ler o testemunho completo no
site das vocações ou da Paróquia.

https://diocese-aveiro.pt/vocacoes/

Vocações

Intenção do Papa
para o mês de
Janeiro

Intenção pelo Sínodo
Para que em todas as nossas comunidades, grupos e movimentos, o
caminho sinodal desperte o desejo da conversão pastoral das pessoas
e estruturas.

A Diocese de Aveiro foi convidada a
rezar o terço, na Capelinha das
Aparições, em Fátima, dia 29 de
Janeiro! No âmbito da dinamização dos
dias “Vinte23” propomos que naquele
dia 29 nos encontremos em Fátima
para uma actividade preparada pelas
Servas de Nossa Senhora de Fátima
(snsf) e rezarmos o terço. A actividade
terá inicio às 15h30 e terminará depois
do terço.

No caminho sinodal que começa a ser mais concretizado, teremos os próximos
tempos para dialogar, escutar, aprender e ouvir a voz de Deus nos diferentes
grupos que vão caminhar neste sentido e que nos ajudarão a ser uma Igreja mais
sinodal. Assim, esta semana deixamos algumas questões para refletir, mas que
também podem ser respondidas para o e-mail da secretaria.

Sínodo 2021 – 2023
"PARA UMA IGREJA SINODAL: COMUNHÃO, PARTICIPAÇÃO
E MISSÃO"

Na nossa paróquia, quem são aqueles que
“caminham juntos”?

Quem são aqueles que parecem mais
afastados?

De que forma somos chamados a crescer
como companheiros?

Que grupos ou indivíduos são deixados à
margem?

                Para que todas as pessoas
que sofrem discriminações e
perseguições religiosas encon-
trem nas sociedades onde vivem o
reconhecimento dos próprios
direitos e da dignidade que nasce
de ser irmãos.


