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30 de JANEIRO de 2022 Nº 1765Dia 30 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - Ano C
Jer 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 1 Cor 12, 31 – 13, 13; Lc 4, 21-30

«Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
DIA DE ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.

                           Votar é um dever cívico que não dispensa ninguém.

Dia 31 SEGUNDA-FEIRA - S. João Bosco, presbítero
2 Sam 15, 13-14.30: 16, 5-13a; Sal 3; Mc 5, 1-20

«Espírito impuro, sai desse homem»

Dia 01 TERÇA-FEIRA - 2 Sam 18, 9-10.14b.24-25a.30 – 19, 3; Sal 85; Mc 5, 21-43
«Menina, Eu te ordeno: levanta-te»

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 02 QUARTA-FEIRA - Festa da Apresentação do Senhor
Mal 3, 1-4  ou  Hebr 2, 14-18; Sal 23; Lc 2, 22-40  ou  Lc 2, 22-32

«Os meus olhos viram a vossa salvação»
* DIA DO CONSAGRADO.

Dia 03 QUINTA-FEIRA - S. Brás, bispo e mártir – S. Anscário, bispo
1 Reis 2, 1-4. 10-12; Sal 1 Cr 29, 10-11ab; Mc 6, 7-13

«Começou a enviá-los»
17h00 Exposição Solene do Santíssimo Sacramento, na Igreja, com Vésperas

às 18h30.

Dia 04 SEXTA-FEIRA - S. João de Brito, presbítero e mártir
Sir 47, 2-13 (gr. 2-11); Sal 17; Mc 6, 14-29

«João, a quem mandei cortar a cabeça, ressuscitou»

Dia 05 SÁBADO - S. Águeda, virgem e mártir
1 Reis 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34

«Eram como ovelhas sem pastor»
Missas: 8h30, 19h (vespertina, na Sé e em Santiago)

Dia 06 DOMINGO V DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 6, 1-2a. 3-8; Sal 137; 1 Cor 15, 1-11  ou  1 Cor 15, 3-8. 11; Lc 5, 1-11

«Deixaram tudo e seguiram Jesus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Ofertório para a Universidade Católica.

Queremos milagres !

Jesus mostra, desde o princípio, que não se deixa prender
pela fama ou desanimar pela critica, não procura arruadas
nem se deixa levar por sondagens.

Isto mesmo acontece na sua primeira visita a Nazaré, onde,
na sinagoga, expõe o seu programa de vida e assume
pessoalmente a realização de todas as profecias messiânicas.

Bem cedo Jesus aprende quão fácil é passar da admiração à
crítica e do acolhimento à agressão! Nazaré é a prova. Com
efeito, todos O ouviam, mas o que pediam verdadeiramente
é que fizesse na sua terra o que fizera nas outras, sob pena
de não passar de retórica piedosa a Boa Nova de Alegria, de
Libertação e de Paz, proclamada como ninguém até então,
e já anunciada por Isaías.

"Nenhum profeta é bem recebido na sua terra", responde
Jesus às pretensões dos seus conterrâneos, que não querem
ver nEle senão o filho de José, o carpinteiro, com mãos
bem calejadas pelo trabalho e sem qualquer pergaminho
familiar sócio-religioso que o recomendasse.

Também nós, muitas vezes, como então os de Nazaré,
queremos um Deus de milagres, um Deus que se imponha
pelo poder e castigue quem prevarica, um Deus que nos
facilite a vida e nos dispense do esforço da busca. E este
não é o Deus anunciado por Jesus Cristo.

P. Fausto
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O Departa
mento de Pas-
toral Juvenil
de Aveiro
lança o VII FÉ’stival – festival diocesano
de canção mensagem que terá lugar a
26 de março.
“Estamos fechados em casa no sofá há
tempo de mais! Está na altura de afinar
as guitarras, pegar nas baquetas e
aquecer as vozes. Está na altura de nos
levantarmos e cantarmos esta fé que
nos move. A sós ou com os teus amigos,
cria uma música com o tema
LEVANTA-TE.”
As inscrições estão abertas até 12 de
fevereiro e a entrega da música a
concurso até 05 de março.

LEVANTA-TE!
VII FÉ’stival

Por todos os consagrados e consagradas para que, fiéis ao carisma
legado pelos seus Fundadores, possam encontrar, hoje, novos
caminhos de missão e evangelização, no diálogo com todos, numa
solidariedade humana, vencendo dificuldades e abraçando desafios,
com a graça de Deus e a luz do Espírito Santo.

O Encontro
Diocesano de
Namorados está
de volta.
Nesta 3ª edição
q u e r e m o s
voltar a sentir a presença de todos.
Cientes das restrições e cuidados a
que a pandemia COVID-19 nos obriga,
“Queremos fazer parte deste caminho
tão bonito que é o namoro. Queremos
falar e refletir sobre como é possível
namorar com Deus no centro de
ambos e dotar os nossos jovens de
ferramentas para um namoro mais
cuidado e consciente.”
Este encontro realizar-se-á dia 13 de
fevereiro entre as 9h30 e as 12h em
local a confirmar em breve.

Todos são convidados a falar com coragem e parrésia (ousadia), ou seja, em
liberdade, verdade e caridade.

   -Onde e quando dizemos os que nos vai
     no coração, com liberdade e autenticidade?
   -Como é a relação com os meios de comunicação social?
   -Como é a presença da Igreja nas redes sociais?
   -Que aspetos deve melhorar?

Números da Paróquia

Divulgamos os dados relativos à vida da
comunidade cristã no ano 2021:

• Baptismos 22
• Casamentos 17
• Crismados 55
• Óbitos 111
• A frequentar o 1º ano da

catequese estão no ano 2021/
2022, 57 crianças.

Intenção para a Semana:

Lema: “Caminhamos juntos, cuidamos
o mundo”

Começou no passado dia 26 de janeiro a
Semana dedicada à Vida Consagrada.
Rezemos juntos a Intenção para a Semana.
Pode encontrar, no site da CIRP (http://
cirp.pt/site/), outros subsídios para esta
semana, como as Intenções diárias, a Lectio
Divina diária, a proposta de Oração e o
guião para uma Vigília de Oração.

Semana da Vida Consagrada
de 26 janeiro a 02 de fevereiro

Amar a três
III Encontro Diocesano de Namorados

Intenção do Papa para o
mês de Fevereiro

Rezemos pelas religiosas e
consagradas, agradecendo-lhes
a sua missão e a sua coragem,
para que continuem a encontrar
novas respostas diante dos
desafios do nosso tempo.


