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27 de FEVEREIRO de 2022 Nº 1769Dia 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).

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - 1 Pedro 1, 3-9; Sal 110; Mc 10, 17-27

Dia 01 TERÇA-FEIRA - 1 Pedro 1, 10-16; Sal 97; Mc 10, 28-31
Nesta terça-feira de carnaval, o horário das Missas é o habitual (8h30 e
19h). A Secretaria Paroquial está encerrada e não há catequese.

17h30 Reunião com todos os responsáveis de leitores das Missas, no centro
paroquial.

Dia 02 QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18

08h30 Missa com imposição das Cinzas, na Sé.
21h30 Missa, presidida pelo Sr. Bispo, com imposição das Cinzas, na Sé.

Dia de Oração, Abstinência e Jejum. O Papa Francisco convoca toda a
Igreja para fazer deste dia uma verdadeira e significativa JORNADA
de JEJUM E ORAÇÃO pela PAZ.

Dia 03 QUINTA-FEIRA - Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25
17h00 Exposição Solene do Santíssimo Sacramento, na Igreja, com Vésperas às

18h30.

Dia 04 SEXTA-FEIRA - Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15
21h00 ORAÇÃO PELA PAZ, na Igreja.

Dia 05 SÁBADO - Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32
15h00 OFICINA PARA TODOS OS AGENTES DE PASTORAL, no centro paroquial

(termina às 18h). Lembramos que a formação permanente é um dever
para todos os que têm qualquer serviço na Comunidade Cristã.

19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 06 DOMINGO I DA QUARESMA - Ano C
Deut 26, 4-10; Sal 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13

«Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Palavras sábias !

Jesus, neste domingo, parece dirigir-se ao povo simples
com palavras de sabor sapiencial, ao jeito de quem
explica a sabedoria dos provérbios.

Assim, quando fala do perigo de um "cego guiar outro
cego", quem descarta a necessidade de formação
permanente, para cada um poder servir e cuidar melhor
do  outro? Porventura, não somos comunidade e todos
corresponsáveis e cuidadores uns dos outros?

Quando Jesus fala em limpar primeiro a vista para
podermos limpar a dos outros, não nos quererá alertar
para a tentação frequente em realçarmos os defeitos e
omitirmos as qualidades alheias? Quem pode dizer que
está imune a tentações como esta?

O segredo está no coração. Há que cuidá-lo, porque "o
homem bom, do bom tesouro do seu coração  tira o bem;
e o homem mau, da sua maldade tira o mal..."

Não precisamos de muitas mais palavras de Jesus para
vivermos em paz. Formação, Sinceridade e Coerência
são ingredientes indispensáveis para uma vida pacífica
e feliz.

P. Fausto
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QUARTA-FEIRA DE CINZAS - 2 MARÇO

Infância: "Com Jesus caminho para a Páscoa!"

Desafio:

            - Participar na Celebração de Cinzas;

            - Ler em família o Evangelho do dia.

QUARESMA 2022 - DESAFIOS

Depois de algumas semanas em que se
tem procurado escutar todos os
contributos daqueles que desejam que
a Igreja seja cada vez mais próxima do
testemunho que Jesus nos deixou,
estão agora a ser reunidos todos esses
contributos para, daqui a algum tempo
serem dados a conhecer a todos.
Ainda está a tempo de responder!

O diálogo exige perseverança e
paciência, mas também permite a
compreensão mútua.

1) A Igreja é próxima das pessoas e
das suas necessidades?

2) Favorece o diálogo?

3) Quais são os lugares e as
modalidades de diálogo dentro da
nossa comunidade?

4) A que aspetos da vida social,
económica, política… poderia a
Igreja prestar mais atenção?

Novos desafios

Sínodo

A nossa Paróquia promove na próxima
sexta-feira, dia 4 de março, pelas 21h
na Igreja um momento de oração pela
paz. Diante dos desenvolvimentos
entre a Russia e a Ucrânia nos últimos
dias, torna-se ainda mais urgente rezar
e recordar este bem que continua a
não estar garantido para todos.

Oração pela Paz Oficina Paroquial para
agentes da Pastoral

Intenção do Papa para o mês de Março

Para que nós, cristãos, diante dos novos desafios
da bioética, promovamos sempre a defesa da vida
com a oração e a ação social.

Decorre no próximo sábado, dia 5 de
Março a Oficina Paroquial para
Agentes da Pastoral, entre as 15h e
as 18h, no Centro Paroquial, para
todos os agentes da pastoral. É
importante a participação de todos!

CAIS+17

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

O Ricardo Ramos vai iniciar, a partir
de 1 de Março, uma fase nova da sua
vida, ao serviço da Igreja, no Santuário
de Fátima.

Foram muitos os anos que serviu com
enorme zelo, dedicação e
competência a nossa Comunidade,
especialmente no Canto, sempre
disponível para animar as Celebrações
Litúrgicas, dentro e fora da Igreja, e
mesmo as de piedade popular.

Sempre o conhecemos disponível,
atento e activo.

Nesta hora de despedida não podemos
deixar de dizer um "Muito Obrigado"
ao Senhor da Messe pelo trabalho
realizado entre nós e pedir a Nossa
Senhora de Fátima, em cujo Santuário
vai, a tempo inteiro, exercer a sua
actividade, que abençõe os seus
trabalhos e proteja toda a família.


