
JANEIRO     2023

15 de JANEIRO de 2023 Nº 1807
Dia 15 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano A

Is 49, 3. 5-6; Sl 39; 1 Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo»

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

10h00 Missa da Festa de Santo Amaro, em Vilar, seguida de almoço (feijoada),
na sede da Associação Viver Vilar.

12h00 Baptismo das crianças em idade de catequese, na missa.

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - Heb 5, 1-10; Sl 109; Mc 2, 18-22
21h00 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar, no centro

paroquial.

Dia 17 TERÇA-FEIRA - S. Antão, abade
Heb 6, 10-20; Sl 110; Mc 2, 23-28

Dia 18 QUARTA-FEIRA - Heb 7, 1-3. 15-17; Sl 109; Mc 3, 1-6
* 1º dia do Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristãos
(de 18 a 25 de janeiro).

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

Dia 19 QUINTA-FEIRA - Heb 7, 25 – 8, 6; Sl 39; Mc 3, 7-12

Dia 20 SEXTA-FEIRA - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir
Heb 8, 6-13; Sl 84; Mc 3, 13-19

17h00 2° tempo de preparação para Acólitos, no centro paroquial.
21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 21 SÁBADO - S. Inês, virgem e mártir
Heb 9, 2-3. 11-14; Sl 46; Mc 3, 20-21

09h30 Encontro de formação e reflexão Diocesana, no âmbito da caminhada
sinodal, no Seminário de Santa Joana (termina às 12h30).

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.
21h15 Oração arciprestal da JMJ, na Igreja Matriz de Esgueira.

Dia 22 DOMINGO III DO TEMPO COMUM (Domingo da Palavra de Deus) - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sl 26; 1Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23

«Foi para Cafarnaum,
a fim de se cumprir o que anunciara o profeta Isaías»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar)

"Eis o Cordeiro de Deus"

Jesus, na sua humanidade, cresceu, como qualquer criança,
adolescente ou jovem, inclusivé espiritual e religiosamente.
Neste tempo tão curto do Natal pudemos acompanhá-Lo
neste crescimento, em que a família se comprometeu no
Seu processo educativo, de tal modo esmerado, que se
torna para todas as famílias um verdadeiro ícone.

Hoje já vemos Jesus, por volta dos trinta, sozinho, em pleno
deserto. Parece procurar alguém, que, entretanto, ainda
ao longe, O reconhece e apresenta: "Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo". Era João Baptista que Jesus
procurava.

No início do ano que ainda há bem pouco começámos, esta
apresentação de Jesus por João tem o sabor de convite,
que nos é dirigido em todas as Celebrações Eucarísticas,
com as mesmas palavras proferidas naquele longínquo
encontro, em pleno deserto.

Agora já não é João, mas a Igreja, que, ancorada no seu
testemunho e na Escritura e assistida pelo Espírito Santo,
continua a proclamar que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo. "Tira". E o verbo continua sem
futuro, nem passado, porque conserva validade  e eficácia
o único remédio que salva o mundo, vence o ódio e promove
a justiça e a paz: o Amor. Foi por isto que Jesus deu a cara
e a vida e Se tornou para todos "Cordeiro que tira o pecado
do mundo".

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
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Inscrições JMJ

Estão abertas as inscrições para a JMJ
2023 em https://forms.gle/
W2tMaZJduwkNhyaj9
Vamos ter alguns encontros de
preparação, às 17h, no Centro
Paroquial, nos seguintes dias:
     -   18 Fevereiro
     -   11 Março
     -   15 Abril
     -   20 Maio
Recordamos que as JMJ são para todos
os jovens entre 14 e 30 anos.
As inscrições depois do dia 30 de
janeiro têm um acréscimo de 5€.

O lema para esta semana é “aprendei a fazer o
bem, procurai a justiça” (Is 1,7).

Isaías desafiou o povo de Deus do seu tempo a
aprender a fazer o bem em conjunto, a socorrer
em conjunto os oprimidos, a defender o órfão e
a zelar pela viúva em união. A proposta desafiante
aplica-se igualmente a nós hoje. Como podemos
viver a nossa unidade como cristãos para
enfrentarmos os males e as injustiças do nosso
tempo? Como podemos entrar em diálogo,
aumentar a perceção, a compreensão e a visão das experiências de vida uns dos
outros? Essas preces e encontros de coração têm o poder de nos transformar
individual e coletivamente.

de 18 a 25 de janeiro

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

Neste encontro de formação e
reflexão no âmbito da caminhada
sinodal, que decorre no próximo dia
21 de janeiro das 9h30 às 12h30, no
Seminário de Santa Joana, propomos
repensar a pastoral diocesana e
paroquial no âmbito da caminhada
sinodal.
Destina-se a todos os animadores e
líderes de grupos sinodais, de grupos
de adultos; membros dos Conselhos
Pastorais Paroquiais, membros dos
Conselhos Económicos Paroquiais;
leigos, diáconos, presbíteros. Com
inscrição para o email
pastoral@diocese-aveiro.pt

Uma Igreja [Com|Para]
Todos

Propomos a seguinte atividade para
ajudar a celebrar o Domingo da
Palavra de Deus:
A família reunida à volta da mesa,
com um crucifixo, uma vela e a
Bíblia, depois da ambientação, leem
a passagem de Lucas 19, 1-10, depois
de um momento de silêncio
partilham o que o texto disse a cada
um. Para ajudar, deixamos as
seguintes questões:

• Qual a parte deste evangelho que mais me impressionou e porquê?

• Com que pessoa desta narração bíblica me identifico?

• Que comportamento ou situação despertou a minha atenção?

• Durante a leitura senti emoções? Quais e quando?

• Como relaciono esta cena evangélica com a minha vida?

• Sinto-me inspirado por alguma palavra que ouvi?

• Temos espaço para Jesus, que quer ficar em nossa casa?
Depois da partilha, todos rezam o Pai Nosso e terminam o momento de oração.

22 de janeiro

Viver o Domingo da Palavra de Deus em família

Este fim de semana, à saída das
Eucaristias, decorre o peditório da
Conferência Vicentina.
A Conferência Vicentina da nossa
paróquia aproveita a ocasião para
agradecer a generosidade de todos ao
longo das semanas prévias ao Natal.
Terminada a campanha ÁRVORE DE
NATAL SOLIDÁRIA, os elementos da
Conferência Vicentina agradecem,
reconhecidamente, a generosidade de
todos os que colaboraram para que os
mais necessitados da nossa paróquia
pudessem ter um Natal mais
aconchegado.
BEM HAJA!!

Conferência Vicentina

Peditório e Árvore da Partilha

No dia 20 de janeiro, pelas 21h, no
Auditório Polivalente da Escola José
Estêvão, vai decorrer o Sarau com a
participação especial do Pe. João Paulo
Vaz, para os alunos que em fevereiro
vão até Taizé. É aberto a toda a gente.

Sarau de Taizé 2023


