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20 de FEVEREIRO de 2022 Nº 1768
Dia 20 DOMINGO VII DO TEMPO COMUM - Ano C

1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23;Sal 102; 1 Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-3
«Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso»

Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA.

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - S. Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja
Tg 3, 13-18; Sal 18 B; Mc 9, 14-29

«Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha pouca fé»
21h30 Reunião da Equipa de Coordenação Sinodal, no centro paroquial.

Dia 22 TERÇA-FEIRA - Festa da Cadeira de S. Pedro, Apóstolo
1 Pedro 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»
21h15 Assembleia dos Conselhos de Pastoral e Económicos do Arciprestado,

no Seminário de Santa Joana Princesa (prevista no calendário das
actividades da Diocese).

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 23 QUARTA-FEIRA - S. Policarpo, bispo e mártir
Tg 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40

«Quem não é contra nós é por nós»

Dia 24 QUINTA-FEIRA - Tg 5, 1-6; Sal 48; Mc 9, 41-50
«É melhor entrar mutilado na vida

do que ter as duas mãos e ir para a Geena»
21h00 Adoração Eucarística, pelas Vocações, no Seminário de Santa Joana

Princesa-Aveiro.

Dia 25 SEXTA-FEIRA - Tg 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12
«Não separe o homem o que Deus uniu»

Dia 26 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Tg 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16

«Quem não acolher o reino de Deus como uma criança
 não entrará nele»

15h00 Reunião de Pais das crianças do 1° e 2° anos de catequese, no centro
paroquial.

19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 27 DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM - Ano C
Sir 27, 5-8 (gr. 4-7); Sal 91; 1 Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45

«Deu-nos a vitória por Jesus Cristo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Fasquia ao Máximo !

Os ouvintes continuam numerosos e atentos ao discurso de
Jesus. Nem dão pelo tempo a passar!

O Evangelho de hoje, no seguimento das bem-aventuranças,
constitui uma das páginas mais belas, e também mais
exigentes e difíceis, da mensagem do Mestre, ao levantar
ao máximo a fasquia da misericórdia.

Jesus sabe que é difícil, mas nem por isso deixa de apontar
a cada um de nós este ideal, que passa por amar e fazer
bem mesmo aos que nos fazem mal, suportar serenamente
as injúrias e esquecer as ofensas... E tudo de cara alegre.
Sim, porque a caridade não pode ser praticada com olhar
pesaroso e triste.

Esta página do Evangelho constitui para os cristãos um
programa de vida, tanto mais difícil quanto mais à nossa
volta o egoísmo, a ambição e a vingança prevalecem  sobre
a compaixão e o perdão. Jesus sabe disto, repito, mas, ao
apontar para o infinito Amor do Pai, que é Bom e
Misericordioso, mesmo para os maus, desafia-nos a um santo
e sadio inconformismo, confiantes sempre, apesar da nossa
pequenez e miséria, na grandeza e magnanimidade do Seu
Amor.

P. Fausto
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Apesar do grupo de catequese do 7.º ano não
rumar a Lisboa às JMJ, estes não querem
desperdiçar a oportunidade de conhecer as
Jornadas desde a sua Génese e viajar, em
pensamento, a cada local onde foram
realizadas…

Para nos acompanhar neste caminho fizemos a
nossa Cruz, Símbolo das JMJ, a nossa não tem
3,8m como a que o Papa São João Paulo II
ofereceu aos jovens, em 1984, mas tem muito
amor!

A Cruz simboliza o amor de Cristo pela humanidade, com ela devemos recordar,
sentir e transmitir que este amor é gratuito e eterno.

Nós fizemos a nossa num ambiente de acolhimento, entreajuda e paz, e
queremos que nos acompanhe no nosso caminho catequético e ao longo de
toda a nossa vida!...

ACONTECE PELA CATEQUESE... DO 7º ANO

A sinodalidade está ao serviço da
missão da Igreja, na qual todos os
membros são chamados a participar.

1) Na nossa comunidade favorece-
se a participação ativa de todos
os seus membros?

2) O que impede as pessoas de
serem mais ativos e
participativos?

3) Que aspetos é preciso cuidar
melhor?

CAIS+17

Sínodo O Serviço de Vocações, Acolhimento
e Formação Espiritual promove
encontros de discernimento
vocacional para jovens a partir dos
17 anos – rapazes ou raparigas – que
desejem aprofundar a sua vocação.

O próximo encontro vai realizar-se
no dia 5 de Março, entre as 9h30 e
as 18 horas, no Seminário de Aveiro
(Santa Joana Princesa).

As inscrições estão abertas até ao
dia 1 de Março e podem ser feitas
por email enviado para
sdv@diocese-aveiro.pt

A Cruz e as JMJ

No passado dia 17 de fevereiro, ao fim de
tão esperados e longos meses, retomou-se
os encontros presenciais quase com todos
os membros dos Focos de Esperança de
Aveiro, com o objetivo de acolher a Cruz
peregrina da Juventude Blasiana.

No decorrer do encontro foram partilhadas
várias intenções, pelos jovens e seus
familiares, mensagens marcadas pela
esperança e fé. Neste acolhimento da cruz
peregrina da Juventude blasiana, cada membro recebeu uma cruz como
sinal da sua vida cristã.

No final decorreu um momento de convívio marcado pela partilha entre
todos. A Alegria do encontro e o entusiasmo, foi uma constante.

Focos de Esperança - Intituto Secular das Cooperadoras da Família

A obra “Madre Maria Teresa do Menino Jesus, uma
biografia orante” é apresentada no próximo dia 23
de fevereiro, quarta-feira, pelas 21h30 no CUFC.
As receitas apuradas com a venda da obra têm como
destino o Mosteiro recentemente fundado em Timor.

Com o apoio da Comissão Diocesana da Cultura, a
obra será apresentada pelo autor, Gustavo Borges,
acompanhado de concerto temático pelos Carmeli
Voces Ensemble.

fonte: Diocese de Aveiro

Focos de Esperança - A alegria do Encontro

Madre Maria Teresa do Menino Jesus


