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27 de MARÇO de 2022 Nº 1773

Dia 27 DOMINGO IV DA QUARESMA - Ano C
Jos 5, 9a. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32

«Este teu irmão estava morto e voltou à vida»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Mudanção da Hora: à 1h da manhã adiante o seu relógio 60min.
* PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA.

12h30 Festival das Sopas, organizado pela Comissão de Festas de Vilar, na sede
da Associação “Viver Vilar”.

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - Is 65, 17-21; Sal 29; Jo 4, 43-54
«Vai, que o teu filho vive»

Dia 29 TERÇA-FEIRA - Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jo 5, 1-3a. 5-16
«No mesmo instante o homem ficou são»

21h30 Celebrção Penitencial, na igreja.
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 30 QUARTA-FEIRA - Is 49, 8-15; Sal 144; Jo 5, 17-30
«Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida,

assim o Filho dá vida a quem Ele quer»

Dia 31 QUINTA-FEIRA - Ex 32, 7-14; Sal 105; Jo 5, 31-47
«Outro vos acusará: Moisés,

em quem pusestes a vossa esperança»

Dia 01 SEXTA-FEIRA - Sab 2, 1a. 12-22; Sal 33; Jo 7, 1-2. 10. 25-30
«Procuravam prender Jesus, mas ainda não chegara a sua hora»

21h30 Via-Sacra, na igreja.

Dia 02 SÁBADO - Jer 11, 18-20; Sal 7; Jo 7, 40-53
«Poderá o Messias vir da Galileia?»

17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa vespertina, na Sé e em Santiago.
21h30 Vigília de Oração em honra de Nossa Senhora das Dores, na igreja.

Dia 03 DOMINGO V DA QUARESMA - Ano C
Is 43, 16-21; Sal 125; Filip 3, 8-14; Jo 8, 1-11

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

16h00 Procissão do Senhor Jesus dos Passos.
20h45 Ensaio de todos os coros da Paróquia, para a Ceia do Senhor e Paixão

do Senhor, na igreja.

Deus é assim !

Não admira que os publicanos e os pecadores se
acotovelem para escutar Jesus, enquanto os fariseus e
os escribas murmuram, escandalizados com esta
proximidade e familiaridade. É, de facto, sublime e
libertadora a mensagem de um Deus diferente, de um
Deus diferente não só para os escribas e farises do tempo,
mas também da imagem de Deus que tantos alimentam
ainda  no seu coração!

Não há criança da catequese que desconheça a parábola
do "filho pródigo",  contada por Jesus no Evangelho de
hoje. Só que o centro da parábola não é o filho pródigo,
mas o Pai bondoso, que "ama sem medida, de modo
ilógico e quase injusto", que só espera ansiosamente o
regresso do filho para lhe demonstrar toda a ternura do
seu amor paterno.  Sem complexos e desmedidamente.

No reencontro desta pequena história, onde transparece
magistralmente o coração de Deus e se expõe o drama
do homem, sempre faminto de liberdade  e peregrino da
felicidade no efémero das suas aventuras, reside também
a alegria, que caracteriza este 4° Domingo da Quaresma
e que nos motiva a um redobrado esforço de conversão
que passa sempre pela celebração do Sacramento da
Reconciliação.

P. Fausto
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IV DOMINGO DA QUARESMA

PAI MISERICORDIOSO

- 27 DE MARÇO -

INFÂNCIA:

COM JESUS… ENCONTRO-ME COM
O PAI MISERICORDIOSO!
Desafio: Celebrar a Festa do Perdão
(1.º + 2.º + 3.º ano) ou o sacramento da
Reconciliação (4.º + 5.º + 6.º ano)

ADOLESCÊNCIA:

FÉ MISERICORDIOSA

Façamos festa, “este teu irmão estava
morto e voltou à vida.” (Lc 15, 1-3,11-32)

Quão misericordioso és contigo
próprio e com quem te ofende? Está
alguém à espera do teu perdão?

Desafio: Aproxima-te daquele que
espera o teu perdão e aproxima-te de
Deus participando no momento de
reconciliação.

QUARESMA 2022

Vencidas as resistências e iltrapassadas
as dificuldades imediatas, vamos ter a
Procissão do Senhor Jesus dos Passos
no próximo dia 3 de Abril, V Domingo
da Quaresma.

A preparar este acontecimento, que
diz tanto a tantos cristãos, teremos,
como já é habitual na nossa Paróquia,
a Via Sacra na sexta-feira anterior e a
vigilia de Oração em honra de Nossa
Senhora das Dores no sábado. Tudo às
21h30,  dentro do nosso Templo.

Por fim, no Domingo, às 16h00,
teremos, então,  a Procissão do Senhor
Jesus dos Passos, segundo o itinerário
habitual.

Porque não podemos ficar apenas pelo
exterior,  temos oportunidade de
celebrar o Sacramento da
Reconciliação, durante a semana,na
Igreja, às horas habituais, e na noite
de terça-feira, as 21h30.

Oxalá todos os Irmãos da Irmandade
se preparem espiritualmente para as
Celebrações com que tanto se
identificam e que nos preparam para
a Celebração fundamental do Sagrado
Tríduo Pascal. É para aqui que
caminhamos e é daqui que nos vêm
todas as Graças.

Pe.Fausto

O Papa disse...

Tríduo do
Senhor Jesus  dos Passos

A Renúncia Quaresmal da nossa
diocese de Aveiro será metade
para os deslocados da guerra de
Cabo Delgado, na diocese de
Pemba, em Moçambique e a outra
parte para o Fundo Solidário do
Centro Universitário Fé e Cultura
(CUFC), de Aveiro.

Diocese de Aveiro
aumenta o apoio aos
refugiados da Ucrânia

Ao longo das últimas semanas o
Secretariado Diocesano da Pastoral
Sócio Caritativa tem desenvolvido
inúmeras ações com as instituições
diocesanas com o objetivo de ajudar
o povo ucraniano. Tem realizado um
trabalho conjunto com a Cáritas
Diocesana e Nacional, com a Igreja
Ortodoxa em Aveiro que podemos
acompanhar através da página https:/
/diocese-aveiro.pt/apoiarucrania/.
Assim, em articulação com o Alto
Comissariado para as Migrações (ACM),
põe à disposição dos nossos Irmãos
ucranianos a zona social da Casa
Diocesana de Nossa Senhora do
Socorro em Albergaria-a-Velha.

Renúncia Quaresmal

O Papa Francisco reafirmou no dia 25
de março que a Confissão sacramental
é secreta “do início ao fim”, falando
aos participantes da 32ª edição do
Curso sobre o Foro Interno do Tribunal
da Penitenciaria Apostólica, no
Vaticano. O Papa destacou que “o
perdão é um direito humano”, um
‘direito’ no sentido que Deus, no
Mistério Pascal de Cristo, “o deu total
e irreversivelmente a toda pessoa
disposta a aceitá-lo, com um coração
humilde e arrependido”. Incentivou,
ainda, a irem “de boa vontade ao
confessionário”, que acolham,
escutem, acompanhem, “sabendo que
todos, mas realmente todos, precisam
de perdão”, sentirem-se “amados
como filhos por Deus Pai”.

Agência Ecclesia
Intenção do
Papa para o
mês de Abril

Pelos profissionais de saúde:

Para que o compromisso dos

profissionais de saúde na assistência

às pessoas doentes e aos idosos,

sobretudo nos países pobres, seja

apoiado pelos governos e pelas

comunidades locais.

Confissões
Na Sé, nesta

 3ª feira, às 21h30.


