
JANEIRO / FEVEREIRO    2015

Dia 25 DOMINGO III DO TEMPO COMUM – Ano B
Jonas 3, 1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20

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

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - S. Timóteo e S. Tito, bispos
2 Tim 1, 1-8 ou Tit 1, 1-5; Sal 95; Mc 3, 22-30 ou Lc 10, 1-9

20h00 Reunião dos assistentes de agrupamento do CNE, no Seminário.

Dia 27 TERÇA-FEIRA - S. Ângela Merici, virgem
Hebr 10, 1-10; Sal 39; Mc 3, 31-35

21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos da
Iniciação Cristã, no centro paroquial.

Dia 28 QUARTA-FEIRA - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
Hebr 10, 11-18; Sal 109; Mc 4, 1-20

18h00 Missa em Santiago.
21H15 Ensaio do CatedrAv, no salão nobre.

Dia 29 QUINTA-FEIRA - Hebr 10, 19-25; Sal 23; Mc 4, 21-25
10h00 Reunião Direcção da CIRP, no centro paroquial.
21h00 Apresentação da caminhada da Quaresma, no Seminário.
21h00 Formação Bíblica no Seminário de Aveiro.
21h30 Reunião de direcção do agrupamento 794 Vilar.

Dia 30 SEXTA-FEIRA - Hebr 10, 32-39; Sal 36; Mc 4, 26-34
17h00 Missa em Vilar.
20h00 Início do Dia de Reflexão e Festa do Envio (10.º ano).
21h15 Assembleia arciprestal para preparar respostas aos Lineamenta do

Sínodo dos Bispos sobre a Família, no centro paroquial de S. Bernardo.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 31 SÁBADO - S. João Bosco, presbítero
Hebr 11, 1-2.8-19; Sal Lc 1; Mc 4, 35-41

19h00 Festa do Envio (10.º ano), na Sé.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 01 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM – Ano B
Deut 18, 15-20; Sal 94; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28
OFERTÓRIO PARA A UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

10h30 Acção de graças pelo aniversário dos Bombeiros Velhos.
10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Celebração Diocesana do Dia do Consagrado:
     16h - Encontro dos Consagrados da Diocese, no centro paroquial;
     19h - Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.

Foi de tal modo gratificante o encontro dos discípulos
de João com o " Cordeiro de Deus", no domingo passado,
que André não descansou, enquanto não pôs também
Pedro em caminho.

Hoje, em passeio descontraído pela borda do mar da
Galileia, damos de caras com Jesus a dirigir a palavra
aos pescadores, em plena hora de trabalho, e a desafiar
alguns para mudar de vida e profissão…

 A mensagem não é nova, mas soa a novo porque sai
com encanto e serenidade, sem o dramatismo da figura
austera de João, que até fazia tremer as pernas. Aos
que encontrava, Jesus dirigia a palavra, que, embora
exigente e universal, lhe saía dos lábios como verdadeira
Boa Nova, bastando dos ouvintes o arrependimento e a
conversão.

Como a Simão e André, a Tiago e João, e aos outros,
também Deus hoje nos olha e pede apenas que olhemos
o futuro e acreditemos sem medo no Evangelho, sem
amarras ao passado, por mais nebuloso que seja, ou
inseguros pelas surpresas e dificuldades do futuro.

 É sempre Deus quem chama e na certeza da Sua
fidelidade, ousamos, todos os dias, dizer o nosso Sim
generoso e confiante.

P. Fausto
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"Acreditai no Evangelho!"
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A diocese de Aveiro apresenta esta
quinta-feira a proposta de Caminhada
de Quaresma para este ano. A sessão
de apresentação, destinada a todos os
agentes de pastoral, decorrerá no
Seminário Santa Joana Princesa, pelas
21h00. O tema da Caminhada é "Jesus
é o Filho de Deus: Escuta-O".

O nosso grupo
do 10.º Ano de
c a t e q u e s e
juntamente com
o grupo do 10.º
Ano da Paróquia
de Pinheiro da
B e m p o s t a
celebram o seu
Dia de Reflexão
e Festa do Envio
no próximo
sábado, dia 31.
Para tal, os dois grupos, como já vem
sendo hábito nas suas festas de
itinerário, participam numa jornada de
24 horas, que inicia na sexta-feira, dia
30, às 20h, em Schoenstatt, e termina
no sábado, com a Missa das 19h, na
nossa igreja.

Festa do Envio
junta duas paróquias

Todos os cristãos são chamados a participar nos trabalhos do Sínodo dos Bispos
sobre "Os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização". Para
tal, estão já disponíveis os Lineamenta da sessão ordinária que decorrerá, no
Vaticano, em Outubro próximo.

Também a nossa diocese assume esta dinâmica sinodal, a fim de que todos possam
contribuir com a sua reflexão pessoal para os bons frutos do sínodo convocado
pelo Papa Francisco.

Entre nós, no arciprestado de Aveiro, teremos já esta sexta-feira, dia 30, às
21h15, em S. Bernardo, uma primeira sessão de trabalho, que reunirá pessoas
convocadas de todas as paróquias. Num segundo momento, a partir deste trabalho
prévio de análise dos Lineamenta e das 46 perguntas que lhe estão anexas, cada
comunidade promoverá encontros locais para dar resposta às perguntas ali
lançadas.

Entretanto, já sabemos que o documento integral está no nosso renovado sítio
na internet ou pode ser pedido na secretaria paroquial. Que bom seria se,
individualmente, em família ou em grupo pastoral todos pudessem assumir este
trabalho de corresponsabilidade, mesmo que não se responda à totalidade das
questões. Todos os contributos são bem vindos até ao dia 22 de Fevereiro.

Agora é hora de dizermos o que pensamos e sentimos sobre a Família. Por isso,
mãos à obra!

Sínodo sobre a Família: Mãos à obra!

Apresentação da
Caminhada de Quaresma

Está de cara lavada o nosso sítio na internet. Mantendo os habituais conteúdos
fixos, o nosso Serviço de Informação da Paróquia da Glória (SIPAG) "refrescou" a
imagem e simplificou ainda mais a sua apresentação. O esforço que vamos assumindo
a este nível (sítio, facebook e canal YouTube) baseia-se na convicção de que "a
comunicação gera comunhão". Não deixe de o visitar e de nos fazer chegar as
suas críticas e sugestões.

Sítio renovado

O Secretariado Diocesano da Pastoral
Juvenil lança a proposta [EM]FORMA
para todosos agentes de pastoral
juvenil, que decorrerá no dia 7 de
Fevereiro das 9h30 às 16h00, no
Centro Paroquial de S. Bernardo.
No ano da vida consagrada e do
cinquentenário do nascimento de
Santa Teresa de Ávila, dedica-se este
tempo de formação à oração. “Vamos
(re)aprender formas de rezar! Vamos
experimentar fazendo, com o Pe.
Jeremias e as Irmãs Carmelitas
Descalças de Aveiro”, refere o SDPJV.
As inscrições online ou na secretaria
paroquial para quem não o puder fazer.

[EM]FORMA
Oração, Caminho de Amor!

Os primeiros discípulos (Liga os pontos)


