
DEZEMBRO    2014

Dia 14 DOMINGO III DO ADVENTO – Ano B
Is 61, 1-2a.10-11; Sal Lc 1, 46b-48; 1 Tes 5, 16-24; Jo 1, 6-8.19-28

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - Num 24, 2-7.15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27
21h00 Confissões em Nariz.
21h15 Confissões em S. Bernardo.
21h30 Concerto de Natal pela Filarmonia das Beiras, na igreja.

Dia 16 TERÇA-FEIRA - Sof 3, 1-2, 9-13; Sal 33; Mt 21, 28-32
17h00 Missa na Casa do Professor.
21h00 Ensaio dos Coros Paroquiais para a Missa do Galo, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da

Iniciação Cristã, no centro paroquial.
21h30 Confissões na Sé.

Dia 17 QUARTA-FEIRA - Gen 49, 2.8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
15h00 Convívio dos Grupos do Movimento Vida Ascendente, no Seminário de

Santa Joana.
17h00 Confissões do 6º. ano, na igreja.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Confissões em Cacia.
21h15 Ensaio do CatedrAv, no salão nobre.

Dia 18 QUINTA-FEIRA - Jer 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-25
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.
21h30 Confissões na Vera Cruz.

Dia 19 SEXTA-FEIRA - Jz 13, 2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25
21h15 Confissões em Esgueira.

Dia 20 SÁBADO - Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
Encontro Vocacional para +18, no Seminário de Santa Joana (termina
no domingo).

16h00 Recital de Órgão de Tubos, na Sé.
16h30 Actividade de Advento/Natal dos adolescentes do 5.º ao 8.º ano

(termina às 20h).
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
21h00 Ensaio dos Coros Paroquiais para a Missa do Galo, na Sé.

Dia 21 DOMINGO IV DO ADVENTO – Ano B
2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rom 16, 25-27; Lc 1, 26-38

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Antes mesmo de o Advento começar, já se viam na nossa
cidade sinais claros da época natalícia, com música e
presépios, inclusive. Tudo em função da necessidade de
puxar pelo consumo! E aí temos o advento como tempo
para correr montras, ver preços e fazer cálculos, para
conformar o volume das compras ao peso da respectiva
algibeira.

Só que para os cristãos isso não é o Advento, e, embora
tenhamos também de fazer compras, ver preços e fazer
cálculos, o Advento requer outros cuidados, outra
preparação, feita com esmero, senão arriscamo-nos a
celebrar, como tantos, no dia 25 de Dezembro, mais um
natal, que, por ser proporcional à carteira, tenderá a
ser cada vez mais pequeno, triste e pobre, um natal
infeliz!

Para os cristãos o Natal é a Boa Nova do Nascimento de
Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo e que
celebramos anualmente com Alegria, independentemente
das circunstâncias de saúde, políticas, económicas ou
financeiras. Como todos os demais, temos preocupações
e vivemos dramas, mas não permitimos, graças ao Deus
que veio para nós e está connosco, que estas situações
envenenem a nossa existência e nos roubem a Alegria e
a Paz do Deus connosco, todos os dias, mas especialmente
no NATAL.

P. Fausto
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"Alegrai-vos…!"

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
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"Vamos ousar a alegria do Deus connosco - Jesus Cristo"
A Conferência Vicentina S. Francisco
de Assis está a promover uma venda
de Natal em favor das famílias
carenciadas que visitam e apoiam. Esta
angariação de fundos decorre no Salão
de exposições da Santa Casa da
Misericórdia, ao lado da igreja da
Misericórdia.

Venda de Natal das Vicentinas

Nesta teceira semana: “A ALEGRIA”

                 ORAÇÃO

Conheço-te há tanto tempo, Senhor.

Sei que Tu és a luz, a única luz,

Que dá cor e sabor à minha vida.

Mas andei distraído de Ti,

Esquecido do teu Sol alegre.

E deixei que as trevas crescessem em mim.

Faz-me amar de novo

A beleza da tua luz e da tua santidade.

Vem de novo à minha vida,

Como sol nascente que nunca terá ocaso.

Rezar no Advento (ano B) - edições salesianas

Música de Natal na Catedral

O tempo do Advento e a quadra do
Natal trazem à nossa igreja matriz
diversos momentos culturais e
musicais. Além das habituais
celebrações litúrgicas deste tempo, a
quadra natalícia acrescenta outros
momentos de particular relevância para
todos.
Depois do Coro de Câmara da Bairrada
e do primeiro recital de órgão de
tubos, a cargo de alunos da Classe de
Órgão, da Universidade de Aveiro, este
sábado decorre o Encontro de Coros
de Aveio, às 21h30, com a presença
de cinco grupos.
Esta segunda-feira, às 21h30, a
Orquestra Filarmonia das Beiras traz
à Catedral aveirense o Concerto de
Natal e de Aniversário da
Universidade de Aveiro. Isabel Alcobia
e Helena Caspurro serão solistas e a
direcção está a cargo do maestro
António Vassalo Lourenço.
No próximo sábado, dia 20, às 16h,
decorre o segundo recital de órgão
de tubos por alunos da Classe de
Órgão, da Universidade de Aveiro,
orientados pelo Prof. António Mota,
numa iniciativa que se integra no
roteiro "Presépios de Natal",
coordenada pela Câmara Municipal, da
qual somos parceiros.
Por fim, em parceria com a Escola
Diocesana de Música Sacra, no
domingo, dia 11 de Janeiro, às 16h,
decorrerá um recital de órgão de
tubos, a cargo dos alunos desta
instituição diocesana.

De forma a pro-
mover a  vivência
da solidarieda-

de, da justiça e da
paz  a “Operação 10

Milhões de Estrelas”
é, na noite de Natal, um

Gesto pela Paz e poderá
mostrar uma Cáritas cada vez mais

interveniente na sociedade. Cada vela
comprada representará uma estrela
plena de generosidade.
As velas estão à venda no final das
missas e ainda na sacristia e na
secretaria.

Um gesto pela paz

Conforme combinamos no início do
ano, a nossa catequese não entra de
férias no Natal, apesar da interrupção
lectiva. Mesmo que nesta época de
férias escolares o encontro possa e
deva ser diferente, apelamos à
presença de todos, nas actividades
propostas. Cada grupo, em última
instância, definirá o modo de viver este
tempo, e dará conta dos encontros a
realizar, sabendo que assumimos já
como actividades congregadoras o
seguinte:
-Dia 20, das 16h30 às 20h: actividade
para adolescentes do 5º. ao 8º. ano;
-Dia 27, às 15h: festa de Natal das
crianças do 1º. ao 4º. ano (haverá ensaio
no dia 20, às 11h);
-Dia 2/3 de Janeiro: cantar dos Reis
para os jovens do 9º. ao 12º. ano, mais
os habituais grupos de Vilar (CNE, ACR,
Vicentinos e Coro) e ainda o
agrupamento de escuteiros do 191
Aveiro.

A Catequese não pára!

As famílias da nossa comunidade que
estiverem interessadas em acolher, no
Natal, estudantes estrangeiros que
estão entre nós no âmbito do Programa
Erasmus poderão inscrever-se através
dos seguintes contactos: email:
vicepresident@esnaveiro.org; mobile:
913044709. Eis uma forma muito
concreta de viver a solidariedade tão
própria desta quadra.

Natal para alunos de Erasmus


