INFORMAÇÕES

OUTUBRO/NOVEMBRO

2014

Dia 26 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano A
Ex 22, 20-26; Sal 17; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Festa do acolhimento das crianças do 1.º ano, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

26 de OUTUBRO de 2014

REFLEXÃO

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - B. Gonçalo de Lagos, presbítero
Ef 4, 32 – 5, 8; Sal 1; Lc 13, 10-17
15h00 Oficinas de Oração, na igreja de Santo António.
21h30 Reunião da equipa paroquial de pastoral juvenil, no centro paroquial.
Dia 28 TERÇA-FEIRA - S. Simão e S. Judas, Apóstolos
Ef 2, 19-22; Sal 18 A; Lc 6, 12-19
21h00 Assembleia da comunidade de Vilar, na cave da Capela.
21h15 Reunião de coordenadores pastorais do arciprestado, 21h15, em
S. Bernardo.
21h30 Assembleia dos movimentos do lugar de Vilar.
Dia 29
18h00
21h15
21h30

QUARTA-FEIRA - Ef 6, 1-9; Sal 144; Lc 13, 22-30
Missa em Santiago.
Ensaio do CatedrAv, no salão Nª. Srª. da Glória.
Reunião do Secretariado de Pastoral Familiar, no salão paroquial.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - Ef 6, 10-20; Sal 143; Lc 13, 31-35

Dia 01 SÁBADO - TODOS OS SANTOS – SOLENIDADE
Ap 7, 2-4, 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
08h30 Missa, na Sé.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 02 COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS - Ano A
2 Mac 12, 43-46; Sal 102; 2 Cor 5, 1, 6-10; Jo 11, 21-27
08h30 Missa na Sé.
10h00 Missa em Vilar.
10h30 Missa na Sé, presidida pelo Bispo Diocesano.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Missa na Sé.
16h00 Celebração da Palavra no cemitério sul.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé.
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Dia 31 SEXTA-FEIRA - Filip 1, 1-11; Sal 110; Lc 14, 1-6
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Nº 1443

Amar, eis a questão!
O círculo dos que procuram condenar Jesus aumenta,
parecendo até que os vários grupos disputam os melhores
argumentos para que O possam acusar e levar a tribunal.
No domingo passado assistimos ao complot dos fariseus com
os herodianos e, pelos vistos, os saduceus também já
tentaram, sem sucesso, tramar Jesus. Neste domingo, os
fariseus voltam à carga, a perguntar, de mansinho, o que já
sabiam e ninguém questionava: "Mestre, qual é o primeiro
mandamento da Lei?"
Jesus, habituado a estas provocações, declara
tranquilamente que tudo o que Deus ensinou na Lei e
recordou pelos Profetas se reduz ao amor. Ao amor a Deus e
ao Próximo. Tudo na vida é uma questão de amor!
Estes dois mandamentos, que sabemos tão bem de cor, têm
plena actualidade, porque, se pusermos a mão na
consciência, não precisaremos de muito tempo para
reconhecer que, na nossa vida diária, Deus não ocupa
sempre o primeiro lugar no nosso coração e que o nosso
entendimento e memória estão tantas vezes absorvidos por
pessoas e coisas, que não são Deus.
E se quisermos ser honestos, também havemos de reconhecer
que, mais ou menos conscientemente, temos os nossos
ídolos, a quem prestamos culto e amamos como se fossem
Deus.
Bem precisamos de pedir ao Senhor que aumente em nós o
Seu amor. E não tenhamos medo, porque Deus não é
ciumento, não rouba nada, nem tira o lugar a ninguém. Com
Deus em primeiro lugar, tudo e todos estão no seu lugar.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Todos os Santos
e Fiéis Defuntos

Amor entrelaçado

Catequese: “como dizer Deus aos nossos filhos”?

Quando a um amor se junta outro amor
E se diz que são semelhantes
Passam a ser o mesmo amor
Em direcções complementares.

Informamos que até à próxima sexta-feira, dia 31, aceitamos entradas nos grupos
da nossa catequese paroquial. Para já, damos graças a Deus, porque na Catequese
de Infância, Adolescência, Juventude e Adultos temos perto de 550 pessoas em
caminhada.
Entretanto, já nos reunimos com os pais dos catequizandos
para acertarmos um passo conjunto e nos colocarmos
em posição de colaboradores e parceiros na bela e
desafiante missão de anunciar a alegria do
Evangelho.
Para todos os pais, está marcado, no dia 22 de
Novembro, às 15h, um encontro de partilha.
A presença de todos enriquece-nos a todos.
Connosco estará o cónego Luís Miguel
Rodrigues, que é responsável do
Departamento Arquidiocesano de
Catequese de Braga, para ajudar a
responder à questão "Como dizer Deus aos
nossos filhos?".

Porque o valor do amor a Deus
Verifica-se no amor aos irmãos!
E não amaremos de verdade
Se isto não for realidade.
O fazer legal
Sem amor real
É cumprir, falsear e mentir!
Sê a tua alma e o teu coração
Ama-te a ti como a cada irmão
E farás do mundo um lugar melhor
Onde se vive o mandamento do amor.
O mês de Novembro, mesmo sem
feriado, começa com a Solenidade de
Todos os Santos e a Comemoração dos
Fiéis Defuntos.
Este ano decorrem ao sábado e ao
domingo. No sábado, dia 1, na
Solenidade de Todos os Santos, as
missas na Paróquia serão as habituais
de sábado: 8h30 e 19h na Sé e 19h em
Santiago.
No próximo domingo, também teremos
as missas habituais na nossa Paróquia,
sabendo que a das 10h30 será presidida
pelo nosso Bispo, que orientará uma
breve oração no cemitério central.
Depois, às 16h, no cemitério sul, haverá
uma celebração da palavra. Não
teremos, em qualquer destes dias,
romagens aos cemitérios.

Dois amores assim entrelaçados
Vividos e assumidos, por inteiro;
Porque Deus só será primeiro
Se primeiro estão também os irmãos!
P.JAC

Comissão de Festas de Vilar - Início da venda de pão e do serviço de Bar a
partir deste domingo. Os fundos serão para as Festas de Vilar.

Catequese de adultos e Preparação para o Crisma
Já começou quer a Catequese de
Adultos quer a Preparação para os
Sacramentos da Iniciação. Ambos os
grupos à terça-feira, às 21h30, no nosso
centro paroquial. E ainda é possível
entrar!
Relembremos, por isso, o que diz o
Directório Geral de Catequese: "A fé
do adulto deve ser continuadamente
iluminada, desenvolvida e protegida,

para adquirir a sabedoria cristã que
dá sentido, unidade e esperança às
múltiplas experiências da sua vida
pessoal, social e espiritual" (173).
A fé é dinâmica, ou se alimenta ou se
perde. Para aprofundar a fé ou para a
recuperar e reacender é preciso um
processo de conversão. E que bom
seria se muitos sentissem esse desejo!
Por que não?

A Alegria do Evangelho: a nossa missão!
Decorreram com muita participação as duas assembleias arciprestais destinadas
a conhecer um pouco mais a exortação apostólica do Papa Francisco "A alegria
do Evangelho" para, a partir dela, buscar linhas de acção pastoral para o futuro
plano diocesano de pastoral. Depois de uma apresentação do documento a cargo
do nosso Bispo, a segunda sessão tratou de descobrir essas linhas pastorais para
a nossa diocese, assim como elencar acções concretas para responder a esses
desafios. O trabalho não ficou terminado e, concretamente no nosso arciprestado,
esta terça-feira, haverá uma reunião de coordenadores pastorais para continuar
a aprofundar essas ideias.

