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A última Palavra!

Com o ano litúrgico a caminhar para o fim, são bem avisadas
as palavras do Evangelho deste domingo, o XXXIII do Tempo
Comum, ao dizer-nos que  "dias virão em que, de tudo o que

estais a ver, não ficará pedra sobre pedra". Não é ameaça,
sintoma de impaciência ou sinal de arrependimento de Deus
por nos ter criado, mas alerta oportuno, porque, como diz
o povo, "quem nos avisa nosso amigo é".

Cada momento da história tem obstáculos e potencialidades,
apresenta luzes e sombras, regista nascimentos e mortes.
Em cada dia há um mundo que morre e outro que nasce,
em processo mais dramático e doloroso pelos muros que se
erguem, pelas trincheiras que se cavam, pelo desrespeito
pela vida e dignidade do ser humano, pelo desleixo e abuso
com que se "cuida" a casa comum, que é o nosso planeta,
etc, etc.

Há terramotos, inundações, tsunamis, fomes, pestes e outros
acontecimentos trágicos, sim, mas também ódios que se
alimentam, guerras que se promovem e injustiças que se
fazem ... num caldo de violência e de morte, de que somos
responsáveis. No meio de tudo isto, porém, a última palavra
é de Deus. Uma palavra de ternura e conforto que sustenta
a nossa esperança, uma palavra reveladora de atenção
permanente aos mais pequenos detalhes da nossa vida,
porque nem um cabelo se perderá, se formos perseverantes.

P. Fausto

Dia 17 DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
ÚLTIMO DIA DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS - O Ofertório destina-se ao
nosso Seminário Diocesano.
Dia Mundial dos Pobres - PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA AS
VICENTINAS

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - Dedicação das Basílicas de S. Pedro e de S. Paulo, Apóstolos
1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18, 35-43  ou  Act 28, 11-16.
30-31; Sal 97; Mt 14, 22-33

Dia 19 TERÇA-FEIRA - 2 Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19, 1-10
21h30 Catequese para os Sacramentos da Iniciação Cristã de adultos, no

centro paroquial.

Dia 20 QUARTA-FEIRA - 2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16; Lc 19, 11-28
15h00 Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro

paroquial
18h00 Missa em Santiago.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - Apresentação de Nossa Senhora
1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44  ou  Zac 2, 14-17; Sal Lc 1, 46-47; Mt
12, 46-50

Dia 22 SEXTA-FEIRA - S. Cecília, virgem e mártir
1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cr 29, 10; Lc 19, 45-48

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja.

Dia 23 SÁBADO - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade
1 Mac 6,1-13; Sal 9 A; Lc 20, 27-40

10h00 Formação de Voluntariado Missionário, no CUFC.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
18h00 Ensaio do coro de Jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 24 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano C
2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org
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Carta Apostólica
“Maximum Illud”
No dia 30 de
novembro, dia
em que se
assinalam os 100
anos da promul-
gação da Carta
A p o s t ó l i c a
“Maximum Illud”
(que esteve na origem da convocação
do Mês Missionário Extraordinário),
haverá um encontro de reflexão
orientado pelo padre António Leite,
svd, às 21h na Igreja de Santo António
em Aveiro sobre esta mesma Carta
Apostólica que nos fala das missões e
da atividade desenvolvida pelos
missionários no mundo.
Este encontro é aberto a todos!

Decorre, no fim de
semana de 30 de Novembro e 1 de
Dezembro a 2ª Campanha do ano de
Recolha de Alimentos do Banco
Alimentar Contra a Fome (BACF).
Além de contarem com a sua
generosidade, o BACF-Aveiro, quer
contar com a sua disponibilidade
como voluntário para chegar a quem
mais precisa. Faça a sua inscrição via
https://www.facebook.com/
bacfaveiro/

Banco
Alimentar
contra a Fome
- 2ªCampanha 2019

A Diocese de Aveiro inaugurou esta quinta-feira
a biblioteca D. António Francisco dos Santos,
no seminário, um espaço de portas abertas
para a cidade que homenageia o “trabalho
apostólico” do antigo bispo, falecido em 2017.
“Representa o carinho da nossa parte pelo
seu episcopado e pela sua forma de ser pastor
na diocese, onde é querido e recordado”,
disse D. António Moiteiro, bispo de Aveiro,
falando sobre o seu antecessor.
“Vamos vendo os textos e aquilo que o Sr. D.
António nos ia dizendo e percebemos como
queria o bem desta casa e tinha consciência
da importância sacerdotal, do cuidado da
formação e da paciência que era necessário
para esta formação”, salientou o padre João
Santos, reitor do Seminário. “O grande
objetivo é promover a formação cristã para os
nossos leigos, ser uma referência e também o
sinal de uma biblioteca religiosa na cidade de
Aveiro”, acrescentou.
D. António Moiteiro destacou que o seminário
é “um espaço de cultura” e explicou também
que decidiram ampliar a biblioteca porque
precisavam de “tratar convenientemente o
espólio de livro antigo”, alargar o espaço e
catalogar.

fonte: ecclesia

Biblioteca
D. António Francisco dos Santos

SEMANA DOS SEMINÁRIOS -  2019
“Cristo não pensa apenas naquilo que tu és mas naquilo que poderás chegar a ser”

Jovem, eu te digo, levanta-te! (Lc 7, 14)

(...)
Para Deus que chama, não importa o que cada
um é; a sua história é uma história de amor e
superação, pois é nela que podemos descobrir
a vontade de Deus. "Para realizar a própria
vocação, é necessário desenvolver-se, fazer
germinar e crescer tudo aquilo que uma pessoa
é. Não se trata de inventar-se, criar-se a si
mesmo do nada, mas descobrir-se a si mesmo
à luz de Deus e fazer florescer o próprio ser"
(CV 257).
Ser "jovem em Cristo" significa viver a vida a
partir do seu encontro com Ele, consciente
de que "eu preciso de escutar a sua voz para
me deixar moldar e conduzir por Ele. Então
serei o que devo ser, e serei também fiel à
minha realidade pessoal" (CV 256). A primeira
exigência de quem ama e procura a Verdade é
confiar e pôr-se a caminho. Ir em frente sem
medo é a ação, a qualidade e o propósito
daqueles que são chamados por Cristo a fazer
discípulos. "Jovem, eu te digo, levanta-te!"
(Lc 7, 14), uma ordem que Jesus Cristo deu ao
ressuscitar o jovem filho único da viúva de Naim,
é também o chamamento que o Senhor faz a
todos e a cada um de nós. Jesus ressuscitou e
quer fazer-nos participantes da novidade da
sua ressurreição. É como ressuscitado que Ele
continua a vir ao nosso encontro, nos
conquista e nos renova: "Por mais que te possas
afastar, junto de ti está o Ressuscitado, que
te chama e espera por ti para recomeçar.
Quando te sentires envelhecido pela tristeza,
os rancores, os medos, as dúvidas ou os
fracassos, Jesus estará a teu lado para te
devolver a força e a esperança" (CV 2).
(...)
da Nota Pastoral da Semana dos Seminários 2019

D. António Manuel Moiteiro Ramos

ORAÇÃO

Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova,
Tu que não olhas ao que somos

mas ao que poderemos chegar a ser,
abre caminhos de construção do Reino,

ajudando-nos a ser mansos e humildes de
coração.

Tu que vives e revelas o imenso amor do Pai,
nós te pedimos que continues

a despertar o coração dos jovens
para que aceitem o desafio de Te seguir,
caminhando em liberdade, sem medos e

resistências,
e, animados pelo Espírito Santo,

se façam ao largo e lancem as redes para a
pesca.

Por intercessão da Virgem Maria e de S. José,
nós Vos pedimos pelos Seminários, pelos

seminaristas
e por todos os jovens a quem chamas e envias.

Fazei que neles brotem sinais de esperança,
sementes de entrega e verdadeiro serviço.

Concede-nos, pela graça do batismo,
o dom da escuta da Tua voz

e da resposta generosa,
colaborando na edificação do Reino de Deus.

Ámen.

Decorre no próximo dia 30 de Novembro,
Sábado, entre as 9h30 até às 18h00. Para
aumentar a abrangência do habitual encontro
de rapazes do 5º e 6º anos, o Seminário passa a
convidar também as raparigas que assim queiram
ter um tempo de visita ao Seminário e de
proposta vocacional.

Open Day – no Seminário.


