INFORMAÇÕES

FEVEREIRO 2014

Dia 02 APRESENTAÇÃO DO SENHOR - Ano A
Mal 3, 1-4; Sal 23; Hebr 2, 14-18; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32
Ofertório para a Universidade Católica Portuguesa.
10h30 Acção de graças pelos 132 anos dos Bombeiros Velhos de Aveiro.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa presidida por D. António Francisco no Dia do Consagrado.

02 de FEVEREIRO de 2014

Só um dia?
REFLEXÃO

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - S. Brás, bispo e mártir
2 Sam 15, 13-14, 30: 16, 5-13a; Sal 3; Mc 5, 1-20
17h00 Reunião de Visitadores de Doentes.
21h00 Assembleia diocesana de agentes de pastoral para apresentação da
caminhada da Quaresma, no Seminário de Santa Joana.
Dia 04 TERÇA-FEIRA - S. João de Brito, presbítero e mártir
2 Sam 18, 9-10, 14b, 24-25a, 30 – 19, 3; Sal 85; Mc 5, 21-43
09h30 Reunião arciprestal do Clero, no Seminário Dehoniano.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.

Dia 08 SÁBADO - S. Jerónimo Emiliano – S. Josefina Bakhita, virgem
1 Reis 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34
09h30 Dia de reflexão e festa das bem-aventuranças do 7º. Ano, com
concentração na Casa das Dominicanas de Santa Catarina de Sena.
10h00 Dia de reflexão e festa do compromisso do 9º. Ano, com concentração
no Seminário de Santa Joana.
15h00 Exposição e adoração do Santíssimo Sacramento, até às 19h.
15h00 Formação de acólitos, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 09 DOMINGO QUINTO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
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Dia 07 SEXTA-FEIRA - Cinco Chagas do Senhor – FESTA
Is 53, 1-10; Sal 21; Jo 19, 28-37 ou Jo 20, 24-29
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

A liturgia do quarto domingo, que por sinal este ano é o dia da
festa da Apresentação do Senhor e Dia dos Consagrados,
apresenta-nos Jesus a proclamar as Bem-aventuranças com tal
entusiasmo e convicção, que os olhos daquele "povo pobre e
humilde" não se desviavam um milímetro e cada palavra era
guardada religiosamente no coração. O entusiasmo era geral.
Apesar de nem todos entenderem em profundidade o alcance
das palavras, estas sabiam a mel na boca daquela pobre gente.
Com um discurso aberto e dirigido a todos, Jesus diz claramente
que são os pobres, os humildes, os puros de coração, os pacíficos,
os que sofrem pela justiça e pela verdade, que ocupam um
lugar de predilecção no Seu pensamento e no Seu coração e se
tornam os mais "sérios candidatos" ao Reino de Deus.

Dia 05 QUARTA-FEIRA - S. Águeda, virgem e mártir
2 Sam 24, 2, 8b-17; Sal 31; Mc 6, 1-6
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.
Dia 06 QUINTA-FEIRA - SS. Paulo Miki e Companheiros, mártires
1 Reis 2, 1-4, 10-12; Sal 1 Cr 29; Mc 6, 7-13
21h00 Formação bíblica sobre o Apocalipse, no Seminário de Santa Joana.
21h30 Reunião de catequistas da adolescência e animadores da juventude,
centro paroquial.
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As bem-aventuranças não são apologia da pobreza ou
consolação e conforto pela felicidade adiada, e muito menos
propostas de conivência com situações de injustiça e opressão,
mas princípios que Jesus desenvolve na Sua pregação e confirma
com o Seu exemplo e que apontam para um novo estilo de
vida, para um projecto de felicidade não baseado no ter e
poder, mas no primado do homem e no Absoluto de Deus.
Celebramos neste domingo a festa da Apresentação do Senhor
no templo e convidam-nos à oração pelos Consagrados. Fazemos
muito bem. Mas rezar pelas vocações consagradas e
comprometer-se na sua promoção não é questão de
oportunidade, sensibilidade, devoção ou jeito, mas obrigação
e necessidade de todos e todos os dias. É que é preciso, e
cada vez mais, que homens e mulheres, apesar das suas
fragilidades, nos ajudem a viver com alegria, fidelidade e ousadia
"os valores do alto". E melhor que ninguém os consagrados o
podem e devem fazer por vocação e missão.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Inscrições
para retiro de Catequistas
Até sexta-feira, estão abertas, na
secretaria paroquial, as inscrições para
o retiro de catequistas promovido pelo
Secretariado Diocesano de Catequese
de Infância e Adolescência. Este retiro
decorrerá no dia 22 de Fevereiro,
entre as 9h e as 17h30, no Seminário
de Aveiro.

Tertúlia no CUFC
Esta quarta-feira às 21h, no Centro
Universitário Fé e Cultura (CUFC) tem
lugar uma tertúlia com José Azeredo
Lopes subordinada ao tema “Com que
olhos devemos ver a TV?”.

Avaliação
da Missão Jubilar
Voltamos a lembrar a todos os grupos
paroquiais, conforme combinado no
Conselho Pastoral, que as avaliações
da Missão Jubilar devem ser feitas e
entregues na secretaria até ao dia 11
de Fevereiro, Dia Mundial do Doente.
A grelha de avaliação está também
disponível na secretaria.

Siga-nos no
Facebook

Festa do Encontro

Semana dos Consagrados na Paróquia

Festa do Encontro,
De Deus com o Povo da Gratidão,
Da Sagrada Família
Com Ana e com Simeão,

Durante esta semana na nossa paróquia queremos
proporcionar encontros de crianças, adolescentes e
jovens em catequese com as consagradas residentes
na nossa paróquia. Por isso, as sessões de catequese
desta semana contarão com a presença de alguma
das religiosas das congregações e institutos religiosos
presentes no território paroquial. No próximo sábado,
como conclusão desta semana dedicada à vida
consagrada, teremos um momento de oração com
exposição e adoração do Santíssimo Sacramento, na
nossa igreja, entre as 15h e as 19h.

Assim é a Festa da Apresentação.
Cumprindo a lei de Deus
Jesus é levado ao Templo
Deixa-se ver como luz do mundo,
Esperança nossa.
Simeão é o escutador
Vivendo em alta fidelidade.
Movido pelo Espírito Santo
Experimenta assombro e encanto,
Recebe nas mãos o próprio Deus,
Entoando o feliz canto
Do entardecer da vida.
Ana é uma velhinha profetisa,
Filha de Fanuel
- Rosto de Deus Da tribo de Aser.
Do alto da perfeição dos anos nos diz
Que viver pertinho de Deus
É condição para ser feliz.
P.JAC

Vida consagrada 2015
Foi apresentado o ano da Vida
Consagrada que o Papa Francisco
propôs a toda a Igreja para 2015. "O
Ano está pensado no contexto dos 50
anos do Concílio Vaticano II e, em
particular, dos 50 anos da publicação
do decreto conciliar sobre a
renovação da vida consagrada",
afirmou o cardeal João Braz de Avis,
Prefeito da Congregação para os
Institutos de Vida Consagrada e as
Sociedades de Vida Apostólica.

Além da valorização da vida
consagrada, como primeiro objectivo
deste ano, o cardeal sublinhou que
se trata também de "abraçar o futuro
com esperança" e "viver o presente
com paixão".
A celebração do ano vai iniciar em
Outubro, terá uma jornada mundial
"Pro Orantibus" e uma assembleia
plenária da congregação para todos
os institutos de vida consagrada e as
sociedades de vida apostólica com o
tema "A novidade da vida consagrada a
partir do Vaticano II".
Serão
muitos
os
encontros
internacionais
e
celebrações
valorizando os votos da consagração e
serão actualizados vários documentos
relacionados com a autonomia e
clausura das religiosas contemplativas,
com a vida em missão bem como com
a gestão de bens por parte dos
consagrados.
O fim do ano dedicado à vida
consagrada está previsto para
Novembro de 2015.

