
JULHO    2014

Dia 06 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano A
Zac 9, 9-10; Sal 144; Rom 8, 9, 11-13; Mt 11, 25-30

11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
17h00 Concerto de órgão de tubos por alunos da Universidade de Aveiro, na

igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - Os 2, 16, 17b-18, 21-22; Sal 144; Mt 9, 18-26
Início do retiro do Clero na Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha.

Dia 08 TERÇA-FEIRA - Os 8, 4-7, 11-13; Sal 113 B; Mt 9, 32-38
21h30 Assembleia dos participantes na Semana de Liturgia, na Centro

Paroquial.

Dia 09 QUARTA-FEIRA - SS. Agostinho Zao Rong e Companheiros, mártires
Os 10, 1-3, 7-8, 12; Sal 104; Mt 10, 1-7

16h00 Reunião com as colaboradoras do projecto da "Casa de lavores" no
Bairro de Santiago.

18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 10 QUINTA-FEIRA - Os 11, 1-4, 8c-9; Sal 79; Mt 10, 7-15

Dia 11 SEXTA-FEIRA - S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29

17h00 Missa em Vilar.

Dia 12 SÁBADO - Is 6, 1-8; Sal 92; Mt 10, 24-33
10h00 Conselho pastoral paroquial alargado (começa na igreja com um

momento de oração).
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto na Sé, no primeiro aniversário da inauguração do órgão de

tubos.

Dia 13 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 55, 10-11; Sal 64; Rom 8, 18-23; Mt 13, 1-23 ou Mt 13, 1-9

11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Cada época tem os seus " messias", vendedores de
soluções e portadores de sonhos; também os há no nosso
tempo.

Neste domingo, porém, a liturgia diz-nos que no meio de
tantas propostas aliciantes e operativas, vendidas mais
ou menos ao desbarato, há alguém que, apresentando-
se ao arrepio do poder e do ter, não desdenha ser humilde,
manso e pobre, valores pouco apetecíveis e com muito
pouca procura.

Para nós, cristãos, esse Alguém é uma pessoa e chama-
se Jesus Cristo, que trouxe ao mundo um modo diferente
de viver, de olhar os outros e as coisas, de amar o próximo
e de servir. E fez escola. Por isso é que acreditamos que
o novo céu e a nova terra a que todos aspiram, não
resultará tanto dos muitos estudos, ainda que
cientificamente elaborados, nem da lógica dos interesses
do poder dominante, mas da qualidade de vida coerente
dos frequentadores da escola deste Mestre. Isto não cabe
na cabeça dos ricos, poderosos e ilustrados de qualquer
tempo, mas os pobres e humildes, normalmente os
últimos da fila, os "pequeninos" do Evangelho, acreditam
e esforçam-se por realizar na pobreza das suas vidas o
ideal proposto pelo Mestre. Assim vão construindo o Reino
de Deus e tornam mais justo, humano e feliz, o mundo
em que habitam. E esta constatação enchia de alegria e
exultação o coração de Jesus.

P. Fausto

06 de JULHO de 2014 Nº 1434

Há Valores e valores!

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

R
E
F
L
E
X
Ã
O

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S

Durante este tempo de Verão, o coro da Missa com Crianças,
no domingo às 12h, ensaia às 11h30 na igreja.



D. António Moiteiro, bispo eleito de Aveiro
Não te deixes matar

   antes de morrer!
O Papa Francisco nomeou, esta sexta-
-feira, D. António Manuel Moiteiro
Ramos Bispo de Aveiro. O Prelado de
58 anos até agora Bispo Auxiliar de
Braga sucede a D. António Francisco,
eleito bispo do Porto no passado dia
21 de Fevereiro. Ao fim de 134 dias de
Sé Vacante, voltamos a ter um Pastor.
A tomada de posse está marcada para
13 de Setembro e, no dia seguinte,
pelas 16h, presidirá à Eucaristia na
igreja catedral da diocese.

Da Mensagem de D. António Moiteiro à Diocese de Aveiro:

«A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus

e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós» (2 Cor 13, 17)

No momento em que se torna pública a minha nomeação para bispo de Aveiro,
gostaria que as minhas primeiras palavras fossem as mesmas com que S. Paulo
saudava os cristãos, e a mesma saudação com a qual, todos os domingos, iniciamos
a celebração da Páscoa de Jesus. O que realmente dá sentido à comunidade
cristã é a presença de Cristo Ressuscitado no meio dela, e que nos introduz no
mistério do amor de Deus.

Para os próximos anos, o nosso horizonte pastoral deve ser o dinamismo criado
pela Missão Jubilar que celebrou os 75 anos da restauração da Diocese e a recente
exortação apostólica do Papa Francisco “A Alegria do Evangelho”. A missão da
Igreja não é outra senão a de propor a toda a humanidade a alegria do Evangelho:
«aqueles que se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do
vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria» (EG 1).

Desejo, neste momento, saudar todos e cada um de vós que trabalhais na
construção do reino de Deus na diocese de Aveiro: o Administrador Diocesano,
Mons. João Gonçalves Gaspar, exemplo de amor e dedicação à Diocese; os
sacerdotes e os diáconos, colaboradores próximos do bispo; os religiosos, enquanto
sinal do mundo novo que todos somos chamados a construir; os leigos que se
dedicam à obra da evangelização; as autoridades civis, académicas e militares
que se empenham na busca do bem comum; sem esquecer aqueles que, pela
doença ou pelas consequências do sistema social que impera, mais sofrem. Para
todos endereço uma palavra de esperança e a certeza da minha colaboração na
promoção da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus.

A todos peço que me ajudeis a concretizar, nas terras de Aveiro, o meu lema
episcopal «É preciso que Jesus reine» (1 Cor 15, 25), para que Jesus reine
efetivamente na Diocese, nas famílias e, primeiro que tudo, no nosso coração.

Invoco a proteção de Santa Joana Princesa e, à Mãe do Evangelho vivo, convosco
quero pedir que interceda por cada um de nós.

Cultivemos a cultura da proximidade e rezemos uns pelos outros.

Primeiro aniversário
do órgão de tubos
No próximo sábado dia 12 assinalamos o
primeiro aniversário da bênção e
inauguração do órgão de tubos da nossa
igreja. Para tal, às 21h30, teremos um
concerto comemorativo com a presença
do organista húngaro David Homolya,
que executará obras de Bach,
Mendelssohn-Bartholdy e Johannes
Brahms.
Além disso, o Coro da Catedral também
marcará presença nesta noite com a
apresentando "Magnificat", de Johann
Pachelbel.
Durante o dia, apresentaremos o registo
áudio dos 13 concertos já realizados no
ciclo inaugural do órgão de tubos que
trouxe à nossa igreja mais de três mil
pessoas.

Podemos mudar

a forma de olhar,

e encher o coração

só de nomes e de rostos,

só de irmãos.

Podemos vencer

o frio de viver

já que "a coisa mais divina

que há no mundo

é viver cada segundo

como nunca mais".

Porque fazer a mesma coisa sempre

e esperar que tudo seja diferente

é deixar-se ir na corrente

de uma vida incoerente.

Não te deixes matar antes de morrer!

Para cada noite há um dia.

Para cada prova, uma esperança.

Felizes aqueles que vivem a alegria

De ser protagonistas da mudança.

                                                  P.JAC
(Esta é a letra da canção que a banda
DOXA da nossa paróquia apresentará

hoje no V FÉ'stival, na Murtosa)

"Viva a Cidade. Vestir os vazios da Cidade"
é um projecto financiado pela Fundação
Robert Bosch que junta, em parceria, a
Setepés, a Plataforma Universitária para
a Inovação Social e a Câmara Municipal
de Aveiro. Com a ajuda dos residentes e
de quem se quiser associar, tem como
objectivo preencher vazios urbanos, ou
seja espaços da nossa cidade que, devido
a demolições de imóveis degradados,
ficaram totalmente descaracterizados e
feios. Um desses locais, já assinalado para
intervir, situa-se no Bairro do Liceu, no
espaço da Rua S. Sebastião e Infante D.
Henrique, local onde, noutros tempos,
existiu uma taberna. Todos os
interessados, especialmente os
residentes nas imediações, podem
aparecer no próximo sábado, entre 17h
às 20h, naquele local e ficar a conhecer
melhor o projecto e, se possível,
contribuir com sugestões. Mais
informações em facebook.com/
vivacidade.aveiro.

Projecto Viva a Cidade


