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No alvorecer de um novo

ano, somos impulsionados a

renovar a nossa esperança

acreditando na firme pos-

sibilidade de melhores dias.

É tempo de reflexão, de

projetos, de avaliação da

nossa vida.

O nosso espírito deve ser o

da disponibilidade, do

arregaçar as mangas,

partirmos para a luta, onde,

com a ajuda do Espírito

Santo e com a proteção

materna da Virgem Maria,

conseguiremos sair mais do

que meros vencedores;

vencedores em Cristo Jesus.

Os meus mais sinceros votos

de um feliz e abençoado Ano

Novo de 2019, com a certeza

da presença do Deus-

Menino, a nossa grande e

majestosa estrela, iluminan-

do-nos no nosso caminho.

O vosso Pároco,

Pe Manuel Dinis

Mensagem

No próximo dia 26 de

janeiro, vai realizar-se na Igreja

Matriz de Albergaria-a-Velha, na

Missa das 18:30, o Sacramento

da Confirmação pelo D. António

Manuel Moiteiro Ramos, Bispo

da Diocese de Aveiro.

O Sacramento da

Confirmação é um sacramento

da iniciação cristã, isto é,

introduz o cristão no mistério

pascal de Jesus Cristo que o

mergulha na vida nova oferecida

pelo Espírito Santo. Trata-se de

receber o dom de Deus que nos

permite viver com plenitude a

experiência cristã e, por

consequência, a autenticidade da

experiência humana.

Sacramento da Confirmação
celebrado pelo nosso Bispo Diocesano

A celebração da

Solenidade da Sagrada Família de

Nazaré atualiza o apelo do Papa

João Paulo II dirigido a todas as

famílias do mundo: «Família,

torna-te aquilo que és!». Sim,

aquilo que é «desde o princípio»,

segundo o plano de Deus. Trata-se

de um convite a tornar-se

verdadeira comunidade de amor,

duradoura e firme, onde a vida

humana possa germinar e crescer.

Solenidade da Sagrada 

Família de Nazaré 



No primeiro dia do ano celebra-se a

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus:

somos convidados a contemplar a figura de

Maria, aquela mulher que, com o seu "sim"

ao projeto de Deus, nos ofereceu Jesus, o

nosso libertador.

Por detrás do nome “Mãe de Deus”

está a confissão na divindade de Jesus de

Nazaré; o título “Mãe de Deus” não diz tanto

de Maria, quanto de Jesus. Ela é a mãe

daquele homem/menino que está aí, “deitado

na manjedoura”; mas como esse menino é

Deus, então podemos chamá-la também de

mãe de Deus, e glorificá-la com esse título,

que nos ajuda a penetrar na densidade do

mistério da encarnação: Jesus é Deus já desde

o ventre materno de Maria.

Esta solicitude maternal de Maria,

habitada por esta imensa melodia que nos

vem de Deus e nos reconcilia, levou o Papa

Paulo VI, a associar, desde 1968, à

Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a

celebração do Dia Mundial da Paz. Basta

fazer bem as contas para nos apercebermos

que celebramos este ano o 52º Dia Mundial

da Paz.

Olhada por Deus com singular olhar

de Graça, para ela elevamos os nossos olhos

de filhos enlevados.

Mãe de Deus, Senhora da Alegria,

Mãe igual ao Dia, Maria. A primeira página

do ano é toda tua, Mulher do sol, das estrelas

e da lua, Rainha da Paz, Aurora de Luz,

Estrela matutina, Mãe de Jesus e também

minha, Senhora de Janeiro, do Dia primeiro e

do Ano inteiro.

Abençoa, Mãe, os nossos dias breves.

Ensina-nos a vivê-los todos como tu viveste

os teus, sempre sob o olhar de Deus, sempre

a olhar por Deus. É verdade. A grande

verdade da tua vida, o teu segredo de ouro.

Tu soubeste sempre que Deus velava por ti,
enchendo-te de graça. Mas tu soubeste

sempre olhar por Deus, porque tu soubeste

bem que Deus também é pequenino.

Acariciada por Deus, viveste acariciando

Deus. Por isso, todas as gerações te

proclamam «Bem-aventurada»! Por isso, nós

te proclamamos «Bem-aventurada»!

Senhora e Mãe de Janeiro, do Dia

Primeiro e do Ano inteiro. Acaricia-nos.

Senta-nos em casa ao redor do amor, do

coração. Somos tão modernos e tão cheios de

coisas estes teus filhos de hoje! Tão cheios de

coisas e tão vazios de nós mesmos e de

humanidade e divindade! Temos tudo. Mas

falta-nos, se calhar, o essencial: a tua

simplicidade e alegria. Faz-nos sentir, Mãe, o

calor da tua mão no nosso rosto frio,

insensível, enrugado, e faz-nos correr, com

alegria, ao encontro dos pobres e

necessitados, dos migrantes e refugiados.

Que seja, e pode ser, Deus o quer, e

nós também podemos querer, um Ano Bom,

cheio de Paz, Pão e Amor, para todos os

irmãos que Deus nos deu! E que Santa Maria,

Mãe de Deus e nossa Mãe nos abençoe

também.

http://www.imissio.net/artigos/51/1036/santa-maria-mae-de-

deus-maria-a-senhora-deste-dia/

SANTA MARIA, Mãe de Deus



A grande mensagem do Papa Francisco para

este novo ano centra-se em que se torne num ano de

paz para todos, pois a política está ao serviço das

relações cívicas, da mediação, da construção da

amizade entre todos.

Com o título “A boa política está ao serviço da

paz”, a Mensagem do Papa para o 52.º Dia Mundial

da Paz realça que quando a política perde este

horizonte do “serviço à coletividade humana”, ela

torna-se “instrumento de opressão, marginalização e

até destruição”.

No documento, o Papa aponta 12 “vícios” que

no seu entender “enfraquecem o ideal duma vida

democrática autêntica, são a vergonha da vida pública

e colocam em perigo a paz social”. “A corrupção –

nas suas múltiplas formas de apropriação indevida dos

bens públicos ou de instrumentalização das pessoas –,

a negação do direito, a falta de respeito pelas regras

comunitárias, o enriquecimento ilegal, a justificação

do poder pela força ou com o pretexto arbitrário da

«razão de Estado», a tendência a perpetuar-se no

poder, a xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da

Terra, a exploração ilimitada dos recursos naturais em

razão do lucro imediato, o desprezo daqueles que

foram forçados ao exílio”.

O Papa Francisco dedica às novas gerações,

para reforçar que “a política não deve privar os jovens

do seu futuro, ou privá-los da experiência da paz”,

como acontece “mesmo agora”.

A política deve ser “um caminho quotidiano de

encontro, de diálogo, de conciliação e reconciliação

mútua”. A paz não se reduz a uma relação de forças,

não é um mercado, eleitoral, de interesses, é sobretudo

um esforço em prol das gerações presentes e futuras.

Mas todos sabemos que o futuro começa hoje.

http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/dia-mundial-da-paz-2019/

Mensagem para o Dia Mundial da Paz 2019

“A boa política
está ao serviço da paz”

Anúncio das Solenidades 

Móveis de 2019

Irmãos caríssimos, a glória do Senhor

manifestou-se, e sempre há de manifestar-se

no meio de nós, até a sua vinda no fim dos

tempos.

Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo,

recordamos e vivemos os mistérios da

salvação.

O centro de todo o Ano Litúrgico é o Tríduo

do Senhor crucificado, sepultado e

ressuscitado, que culminará no Domingo de

Páscoa, este ano em 21 de abril.

Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa

Igreja torna presente este grande

acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o

pecado e a morte.

Da celebração da Páscoa do Senhor derivam

todas as celebrações do Ano Litúrgico:

- as cinzas, início da Quaresma, em 06 de

março;

- a Ascensão do Senhor, em 02 de junho;

- o Pentecostes, em 09 de junho;

- o 1º Domingo do Advento, em 01 de

dezembro.

Também as festas da Santa Mãe de Deus, dos

Apóstolos, dos Santos, e na comemoração

dos Fiéis Defuntos, a Igreja peregrina sobre a

terra proclama a Páscoa do Senhor.

A Cristo que era, que é e que há de vir,

Senhor do tempo e da história, louvor e

glória pelos séculos dos séculos.

Amém.

Celebrações em 2019
(com data móvel)

Epifania do Senhor – 6 de Janeiro;

Batismo do Senhor – 13 de Janeiro;

Quarta-feira de Cinzas – 6 de Março;

Páscoa da Ressurreição/Domingo – 21 de Abril;

Ascensão do Senhor – 02 de Junho;

Domingo de Pentecostes – 09 de Junho;

Santíssima Trindade – 16 de Junho;

Sant. Corpo e Sangue de Cristo – 20 de Junho;

Sagrado Coração de Jesus – 28 de Junho;

Cristo Rei do Universo – 24 de Novembro;

Domingo I do Advento – 1 de Dezembro;

Sagrada Família – 29 de Dezembro.



FESTA DE 

S. SEBASTIÃO
20 de janeiro 2019

Agenda Paroquial
Janeiro 2019

1 Jan.
- Missa da Solenidade de Sta Mª Mãe de Deus: 

Sobreiro (8:00); Igreja Matriz (11:00)

2 Jan.

- Missa: Misericórdia (16:30)

- Missa: Santa Cruz (18:30)

- Missa: S. Marcos (19:30)

3 Jan.

- Confissões: Igreja Matriz (17:30)

- Missa: Igreja Matriz (18:30)

- Exposição e Adoração Santíssimo (19:00)

Com Visitadores de Doentes, MEC e Cáritas

- Reunião de Direção dos Escuteiros (21:30)

4 Jan.

- 1º Ensaio Sacramento Crisma (19:00)

- Reunião Catequistas 4º ano:  (21:00)

(Preparação da Festa da Palavra)

5 Jan.

- Preparação Batismo: Encontro 1 (17:00)

- Missa: Igreja Matriz (18:30)

animada pelo 5º ano de catequese

6 Jan.

- Missa: Igreja Matriz (11:00)

(participada 2º ano de catequese)

- As Pastorinhas:  (14:00)

Cortejo de Natal Paroquial

- Oração Mariana:  (16:00)

Santuário de Nossa Senhora do Socorro

9 Jan.
- Missa: S. José (18:30)

- Missa: Santa Isabel (19:30)

10 Jan.

- Missa: Igreja Matriz (18:30)

- Missa: S. Sebastião (19:30)

- Missa de S. Gonçalo: Sobreiro (20:00)

11 Jan. 

- 2º Ensaio Sacramento Crisma (19:00)

- Reunião de Pais das crianças do 4º ano: 

Preparar Festa da Palavra (21:00)

12 Jan.

- Preparação Batismo: Encontro 2 (17:00)

- Missa: Igreja Matriz:  (18:30)

(animada pelos escuteiros)

- Encontro de Formação: Estagiários (21:00)

18 Jan. - 3º Ensaio Sacramento Crisma (19:00)

19 Jan.

- Ensaio para as crianças do 4º ano:

Festa da Palavra (16:30)

- Missa: Igreja Matriz  (18:30)

(dinamizada Grupo Taizé)

- Encontro de Formação: Estagiários (21:00)

20 Jan.

- Missa: Igreja Matriz  (11:00)

(participada 7º ano de catequese)

- Missa seguida de Procissão:  (15:00)

(Festa em Honra de S. Sebastião)

25 Jan. - 4º Ensaio Sacramento Crisma (19:00)

26 Jan.
- Missa do Crisma:  (18:30)

(Presidida pelo Sr. Bispo de Aveiro)

27 Jan. - Missa: Festa da Palavra do 4 ano (11:00)Missa seguida de Procissão – 15 horas

PASTORINHAS 2019
Cortejo de natal Paroquial

6. Janeiro
Leilão das oferendas no Adro da Igreja ou no Centro Paroquial 

(de acordo com o tempo)

CONTRIBUTO 

PAROQUIAL
2018

Está a decorrer a entrega da 
Côngrua/Colecta de 2018


