FEVEREIRO

2013

INFORMAÇÕES
Dia 17 PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Deut 26, 4-10; Salmo 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13
10h00 Formação de Candidatos aos MEC, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.
19h00 Missa com a nomeação dos novos MEC e evocação dos 25 anos do
início do múnus episcopal em Aveiro de D. António Marcelino, presidida
pelo Sr. Bispo, D. António Francisco.
REFLEXÃO

17 de FEVEREIRO de 2013

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - Lev 19, 1-2. 11-18; Salmo 18 B; Mt 25, 31-46
Dia 19 TERÇA-FEIRA - Is 55, 10-11; Salmo 33; Mt 6, 7-15
15h00 Reunião dos delegados de zona da Missão Jubilar, no Centro Paroquial.
21h30 Reunião Arciprestal dos coordenadores da Missão Jubilar, no Salão
Paroquial de S. Bernardo.
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Carnaval, no Centro Paroquial.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro
Paroquial.
Dia 20 QUARTA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Salmo 50; Lc 11, 29-32
10h00 Recolecção do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
Dia 21 QUINTA-FEIRA - Est 4, 17; Salmo 137; Mt 7, 7-12
21h30 Reunião de pais do 11º. Ano, no Centro Paroquial.

Dia 23 SÁBADO - Deut 26, 16-19; Salmo 118; Mt 5, 43-48
15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
19h00 Missa animada pelo GioFrater, na Sé.
Dia 24 SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA - Ano C
Gen 15, 5-12. 17-18; Salmo 26; Filip 3, 17 – 4, 1; Lc 9, 28b-36
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no Centro Paroquial.

Ensaio do Coro das Crianças todos os sábados às 15h,
no Centro Paroquial.

INFORMAÇÕES

Dia 22 SEXTA-FEIRA - Cadeira de S. Pedro, Apóstolo – FESTA
1 Pedro 5, 1-4; Salmo 22; Mt 16, 13-19
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h30 Segunda Catequese da Missão Jubilar, no Centro Paroquial.
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Lições de vida
Interrompemos o Tempo Comum e começamos a Quaresma,
como sempre convidados para uma experiência de deserto,
que aceitamos sem medo. O ambiente é hostil, com altas
temperaturas de dia e muito baixas de noite; como
aconchego temos uma gruta a servir de casa e ao redor é a
solidão até perder de vista. Não é propriamente um local
de férias para uma qualquer experiência radical de
sobrevivência, mas é o local escolhido por Jesus para nos
dar algumas lições de vida que importa nunca esquecer.
Somos homens e mulheres da civilização do barulho, em
que o silêncio não é flor que se cultive e a solidão é doença
a evitar a todo o custo, de auscultadores nos ouvidos e
telemóveis nas mãos, agarrados permanentemente às redes
sociais. Somos homens e mulheres com infinitos canais de
informação e cada vez mais individualistas, distantes, vazios
e estéreis. Somos homens e mulheres de um tempo em que
nunca houve tanta riqueza e tão concentrada e tanta
indigência estruturada…
É a estes homens e mulheres que somos, que Jesus convida
a viver a quaresma como um retiro com Ele, para
aprendermos a cultivar o silêncio que permita ouvir Deus, a
consciência e os que nos rodeiam, a austeridade, que é
condição para vivermos segundo o Evangelho e os segredos
que nos tornam fortes para vencermos as tentações, que,
não sendo apenas de Jesus, também são nossas e de todos
os tempos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Tu renuncias?

O órgão já mexe!
Sim. O órgão da Catedral de Aveiro já
mexe. Até agora de mansinho, mas no
dia 9 deu um salto e falou alto. Foi
uma agradável noite, que aconteceu
no salão dos Bombeiros Velhos, a
recompensar a apreensão de quantos
se envolveram na organização do
evento. De muitas terras e de
extractos sociais diferentes, todos
estavam irmanados no mesmo
projecto. Também aqui o órgão fez
ponte e uniu pessoas. Também por
aqui há-de passar a sua missão, ao abrir
caminhos a crentes e também a não
crentes e proporcionar a todos
momentos de beleza e de paz. Foi
experiência rica, carregada de
esperança!
Alguém, aproveitando um intervalo da
refeição, discretamente deixou no
meu bolso um envelope com uma nota
de 100• e noutro vinham dois cheques,
um de 200 e outro de 300 •. A todos os
que disseram sim, mesmo aos não

Renúncia!
Sim! Eu renuncio...
Eis o plano e a palavra da Quaresma.
Eis o caminho para a minha Quaresma.

presentes fisicamente, um Muito
Obrigado.
Da Av. 5 de Outubro veio uma nota de
500 e do convívio de uns amigos de Vilar
sobraram 240, que reverteram para esta
causa. Parabéns.
No cesto das ofertas da Missa da tarde
de carnaval estavam 2 envelopes, um
da Torreira com uma nota de 20 e
outro da Rua Manuel Mendes com 50;
no dia seguinte, alguém deixou na
sacristia um pequeno envelope com 30
• e da Rua da Aviação Naval vieram 40.
Lá chegaremos por graça de Deus e
com a generosidade de muitos.
p.f.

Ecos dos Mensageiros: Dia da Visita!
Foi com grande entusiasmo que, no dia 11 de
Fevereiro, em grupo fomos visitar alguns
doentes e idosos e foi com grande alegria que
nos receberam.
Entre outros, visitámos a a D. Amélia e o Sr.
Arménio que, com lágrimas de felicidade nos
olhos, nos dizem que a 14 de Fevereiro
celebram 60 anos de casados. "Queríamos ir à
missa nesse dia mas não temos quem nos leve"...
Claro que lhes dissemos que havia quem os levasse e que sentíamos grande alegria
por estarmos com eles nessa hora e nesse dia. Felizes os pés dos mensageiros
que levam a Palavra porque hoje é sempre o dia. Vive esta hora!
(Mensageiros da Av. 25 de Abril)

Jesus dá o mote, desde o princípio,
No deserto, ante a tentação
Diante do tentador...
Dá-nos o exemplo
Para fazer de Deus, em todo o tempo,
A prioridade maior,
Primazia à Palavra do Senhor!
Sim! Renunciar!
O Santo Padre também dá exemplo!
E cumpre plenamente o dito anterior:
"Sou humilde servo!"
"Sou um pobre trabalhador da vinha do Senhor".
Sim! Esta Quaresma é tempo de renunciar!
Não é fugir ou evadir-se,
Escapar ou deixar...
É em tudo confiar no Deus que é Amor.
Renunciar à riqueza material,
Ao poder vazio de sentido...
Renunciar ao espectacular atractivo,
À razão só racional.
Ser rico de sentimento
E à Palavra dar todo o assentimento.
Renunciar é mais que palavra de ordem,
É a inteireza da mensagem.
Arrisca renunciar
E conseguirás ao Amor chegar.
E tu?
A que renuncias na tua Quaresma?
Pe. JAC

