
DEZEMBRO       2022

4 de DEZEMBRO de 2022 Nº 1801

Dia 04 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano A
Is 11, 1-10; Sal 71; Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12

«Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Ofertório para o Fundo Diocesano de Compensação do Clero.

09h30 Encontro do Pré-Seminário para o 7º, 8º e 9ºanos (termina às 18h).
12h00 Apresentação à Comunidade das Crianças da Catequese, que serão

baptizadas no dia 15 de Janeiro.

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA - S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos
Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26

21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.

Dia 06 TERÇA-FEIRA - S. Nicolau, bispo - Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 18, 12-14

Dia 07 QUARTA-FEIRA - S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa Vespertina, em Santiago.
19h00 Missa Vespertina, na Sé.

Dia 08 QUINTA-FEIRA - SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM
SANTA MARIA - Padroeira principal de Portugal
Gen 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38

«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

19h00 Missa presidida pelo Sr. Bispo, com Instituição no Ministério de leitor
do seminarista Rafael Oliveira e dos candidatos ao diaconado, na Sé.

Dia 09 SEXTA-FEIRA - S. João Diogo - Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
15h00 Reunião das Catequistas da Infância, no centro paroquial.
21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.
21h00 Ceia de Natal com os Agentes de Pastoral de Vilar, na sede da Associação

Viver-Vilar, precedida de Eucaristia, na capela.

Dia 10 SÁBADO - Virgem Santa Maria de Loreto - Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13
15h00 Reunião de Pais das Crianças da Catequese não baptizadas, no centro paroquial.
17h30 Exposição do Santíssímo Sacramento, com Vésperas às 18h30, na Igreja.
17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa Vespertina, em Santiago.
19h00 Missa Vespertina, na Sé.

Dia 11 DOMINGO III DO ADVENTO - Ano A
Is 35, 1-6a. 10; Sal 145; Tg 5, 7-10; Mt 11, 2-11

«És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO DA DIOCESE DE AVEIRO (1938).
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"Convertei-vos"

Neste tempo de Advento emerge uma figura
extravagante,  diríamos, com hábitos próprios e voz de
trovão, em pleno deserto da Judeia, aonde acorria muita
gente para o ouvir.

E João não se calava diante de ninguém, fosse quem
fosse, saduceu ou fariseu. Para todos a mensagem era
clara, talvez mesmo agressiva, mas as imagens do fogo
e do machado, frequentes na pregação, não pretendiam
incutir medo mas acentuar a urgência  da mudança:
"Arrependei-vos, porque está perto o Reino dos Céus".

E este apelo, em jeito de pregão, chega também a nós,
com igual ardor e urgência: "Convertei-vos", porque,
senão, o sonho de Deus, que Isaías descreve na primeira
leitura deste domingo, tarda a realizar-se: "o lobo viverá
com o cordeiro, e a pantera dormirá com o cabrito; o
bezerro e o leãozinho andarão juntos..."

Este é o sonho de Deus, de que Deus não desiste, apesar
das nossas resistências e negligências. Este é o nosso
futuro, o futuro de toda a criação, que se vai realizando
no coração e na vida de quantos, apesar dos sinais em
contrário, não desistem deste sonho de Deus. É isto que
nos motiva a viver mais seriamente o tempo litúrgico
do Advento.

P. Fausto



Reunião COPs e COAs
 – voluntariado

Na próxima segunda-feira haverá
reunião com os elementos dos COPs e
COAs responsáveis pelas Equipas do
Voluntariado. Esperamos por vocês na
sede do COD Aveiro (por cima da Livraria
Santa Joana) às 21h15.

                                                                   DESCE DAÍ !

«Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas»

– Mt 3, 3

Estamos na segunda semana do tempo de Advento. Deus envia muitos profetas,
muitos Sinais, muitas vozes e todas nos dizem «Prepara o caminho», prepara-te
para o encontro com Cristo.
Na vida procuramos Jesus, mas é Ele quem nos vê primeiro, pois anda à nossa
procura. Os olhos de Jesus procuram precisamente cada um de nós. Ele, olha
de baixo, porque Jesus se rebaixou para a todos servir e chamando pelo Nome
diz – Desce daí!
Acolher é o gesto fundamental do amor que nasce do coração dos que querem
seguir Jesus. O Senhor está a chegar. Ele vem para nós e pede que nos
preparemos para que o encontro com Ele seja de festa, para que a bela notícia
que Ele traz possa encher-nos de alegria e esperança.

Oração:

Senhor nosso Deus, queremos acolher-Te, hoje, no nosso coração. Queremos
sentir a alegria do Natal que anuncia a Tua presença, no coração de toda a
humanidade. Concede-nos caminhar sempre ao Teu encontro. Abre os nossos
ouvidos ao Teu chamamento e os nossos olhos aos Sinais que anunciam a Tua
chegada. Amen!

Árvore da
Partilha

CAMINHADA DE ADVENTO - NATAL

2ª Semana do Advento

O boletim nº5 do Mosteiro Invisível
Vocacional já está disponível no site
da Diocese. Nele, além das diversas
informações sobre as atividades
vocacionais pela diocese, vem também
o testemunho da Ir. M. Carmo Aragão
SNSF, que está na nossa paróquia a
trabalhar, com o título “...A VOSSA
VONTADE...” e um resumo da vida de
Carlo Acutis.

www.diocese-aveiro.pt

Mosteiro Invisível
Vocacional (MIV)

“10 Milhões de Estrelas - um Gesto pela Paz”

A campanha “10 Milhões de Estrelas – um Gesto pela
Paz” celebra 20 Anos desde a sua implementação em
Portugal e a Cáritas “propõe a todos os portugueses uma
adesão simbólica aos valores da paz, associados à vivência
do Natal, pela aquisição de uma “vela estrela” branca ou
vermelha, no valor de 2 euros.
As verbas angariadas ajudam a materializar as ações de

dimensão social, da rede nacional Cáritas (80%), que são um contributo coletivo
para um mundo melhor, mas também a colaborar com os países lusófonos (20%)
mais afetados pelas alterações climáticas através de um fundo criado para esse
efeito.

Para que as organizações de
voluntariado e promoção
humana encontrem pessoas
desejosas de empenhar-se pelo
bem comum e procurem
caminhos sempre novos de
colaboração a nível
internacional.

Intenção do Papa para o
mês de Dezembro

Já está na
nossa Igreja
(junto do
altar do Sagra-
do Coração
de Jesus) a
árvore da par-
tilha que,
como nos
anos anteriores, da qual podemos tirar
um sino com o nome de determinado
alimento e ficamos com o compromisso
de trazer esse alimento. A recolha
destes alimentos feito pela
Conferência Vicentina destina-se à
elaboração dos cabazes de Natal das
famílias que são acompanhadas ao
longo de todo o ano.


