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O seu a seu dono !

O tempo corre e a paciência dos fariseus esgotou-se. Agora
a estratégia é pôr questões que possam permitir um processo
de acusação e condenação a Jesus. É o que hoje acontece
com o tributo a pagar a Roma.

"É lícito ou não pagar tributo a César", perguntam os fariseus
e herodianos, partidos que, sendo opostos, se unem para
uma questão tão maliciosa quanto interesseira.

Jesus não foge às dificuldades, e, surpreendentemente,
olhando a moeda que lhe mostravam, sentencia: "dai a César
o que é de César e a Deus o que é de Deus". Em poucas
palavras, responde a todos. E a nós também.

Responde com clareza a quantos, na gestão do seu
património, apostam em manobras de engenharia financeira,
evasão fiscal, fuga aos impostos, etc, etc.

Responde também a quantos, ao longo da história, pensam
que o dinheiro compra tudo e todos, esquecendo-se que a
César pertencem as coisas, mas a Deus, só a Deus, pertence
o homem. Todos os homens e o homem todo.
independentemente da cor, ideologia ou religião.

Responde hoje a quem quer ser Seu discípulo, ao lembrar
que não basta ser bom cidadão para ser cristão,  mas também
não é cristão quem não for bom cidadão.

Como vemos, os ensinamentos de Jesus são para ontem,
hoje e sempre. São actuais. Porque só Ele tem Palavras de
Vida Eterna.

P. Fausto

Dia 18 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM) - Ano A
 Is 45, 1. 4-6; Sal 95; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES – OFERTÓRIO PARA AS MISSÕES

10h30 Missa com Baptismo.

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - SS. João de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, e
Companheiros, mártires – S. Paulo da Cruz, presbítero
Ef 2, 1-10; Sal 99; Lc 12. 13-21

Dia 20 TERÇA-FEIRA - Ef 2, 12-22; Sal 84; Lc 12, 35-38

Dia 21 QUARTA-FEIRA - Ef 3, 2-12; Sal Is 12, 2; Lc 12, 39-48

Dia 22 QUINTA-FEIRA - S. João Paulo II, papa
Ef 3, 14-21; Sal 32; Lc 12, 49-53

Dia 23 SEXTA-FEIRA - S. João de Capistrano, presbítero
Ef 4, 1-6; Sal 23; Lc 12, 54-59
* Dia do Ordinariato Castrense.

Dia 24 SÁBADO - S. António Maria Claret, bispo
Ef 4, 7-16; Sal 121; Lc 13, 1-9

19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

Dia 25 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM) - Ano A
Ex 22, 20-26; Sal 17; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

«Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).

Ajude a Conferência Vicentina:
A Conferência Vicentina de S. Francisco de Assis apoia mais de 50 famílias em
visitas domiciliárias para levar o que precisam ou para, simplesmente, manifestar
proximidade e companhia.
Nestes tempos difíceis que vivemos em consequência da Pandemia, a Conferência
Vicentina precisa do seu apoio para continuar a ajudar todas estas famílias.
Faça o seu contributo para o IBAN:

PT50 0018 0008 0333 2615 02009

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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Na nossa Paróquia já se começam a dar passos. Mas
devagarinho.
A possibilidade de contágio pelo coronavirus acarreta
medo, provoca mal estar, faz-nos sentir inseguros e
convida-nos a algum resguardo.
Somos uma Paróquia com muitas pessoas de elevada
faixa etária. E os cuidados justificam-se. Mas não
podemos parar.
Os hábitos do confinamento e os medos do contágio,
ainda que compreensíveis, podem esconder a

tentação da religião dos mínimos..., acomodando-nos ao sofá. E isso já não vale.
Não basta para se ser cristão.
Com as devidas cautelas, conjugadas com uma pitada de ousadia e coragem, e
com dose forte de confiança em Deus, "Queremos mostrar como Paróquia de
Nossa Senhora da Glória, à semelhança da comunidade dos primeiros discípulos
de Jerusalém, que eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à
fracção do pão e às orações (Act 2,42), um rosto mais genuíno da Igreja, que se
quer sempre Sinodal e Samaritana".
A fidelidade a este objectivo geral, para o presente ano apostólico, levar-nos-á
a um redobrado esforço, para tornarmos os serviços de acção sócio-caritativa
(Conferências Vicentinas, Rouparia Solidária, Visitadores de Doentes...), a
expressão privilegiada da "Igreja Samaritana" ou, como diz o Papa Francisco, da
"Igreja em saída".
É tempo de Recomeçar. Impõe-se a reorganização da Pastoral social na nossa
Paróquia. O desafio é para o presente ano.

Padre Fausto

Catequese 2020/2021

Horários da catequese
(a Catequese começa a 26 de Outubro)
1º ano- Segunda e Quarta-feira - 16.30h
2º ano- Segunda e Quinta-feira - 16.30h
3º ano- Terça e Quinta-feira - 16.30h
4º ano- Terça e Quarta-feira - 16.30h
5º ano- Segunda e Quarta-feira - 18.30h
6º ano- Segunda e Quarta-feira - 18.30h
7º ano- Segunda e Terça-feira - 18.30h
8º ano- Terça-feira - 18.30h
9º ano- Sexta-feira - 18.30h
10º ano- Quinta-feira - 18.30h
11º ano- Quarta e Quinta-feira - 18.30h

Funcionamento da Catequese
Há algumas medidas que, apesar de já
conhecidas por todos, são necessárias
recordar:

• Uso de máscara dentro do Centro
Paroquial (para todos os anos de
catequese);

• Desinfeção das mãos à entrada;

• Medição da temperatura (sem
registo da mesma);

• Cada catequizando deverá trazer os
materiais necessários para a
catequese (catecismo, lápis,
caneta, etc).

"RECOMEÇAR A PARTIR DE CRISTO"

Datas Importantes:
Dia Internacional
para a Erradicação da Pobreza

O Dia Internacional para a Erradicação
da Pobreza celebra-se a 17 de
outubro.
A erradicação da pobreza e da fome é
um dos oito objetivos de
desenvolvimento do milénio, definidos
no ano de 2000 por 193 países membros
das Nações Unidas e por várias
organizações internacionais.
Segundo dados revelados pela Rede
Europeia Anti-Pobreza, 18% dos
portugueses são pobres.

“Eis-me aqui, envia-me...”
Dia Mundial das Missões 2020
- 18 de Outubro

O Conselho de Arciprestes (constituído pelos arciprestes, vigário geral e
responsáveis dos diversos setores pastorais, e presidido pelo Bispo de Aveiro),
elaborou as indicações para os dias 1 e 2 de novembro, que reproduzimos:
1. A Igreja não tem autoridade sobre os cemitérios. Por isso a sua abertura ou não

depende das autoridades civis, neste caso as Juntas de Freguesia ou as Câmaras
Municipais.

2. Quer no Domingo, Dia de Todos os Santos, quer na segunda-feira, em que se
comemoram os Fieis Defuntos, não haverá celebrações nos cemitérios.

3. As celebrações de domingo serão nas Igreja, embora, quem tenha espaços largos
e suficientes e respeitando as normas da DGS, as distâncias determinadas, o uso
de máscaras e a desinfeção das mãos, o possa fazer ao ar livre.

4. Os sacerdotes deverão ir aos cemitérios, rezar pelos defuntos da sua paróquia,
mas sem determinar a hora.

Indicações para os dias 1 e 2 de novembro


