INFORMAÇÕES

FEVEREIRO / MARÇO

2015

Dia 22 DOMINGO I DA QUARESMA – Ano B
Gen 9, 8-15; Sal 24; 1 Pedro 3, 18-22; Mc 1, 12-15
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Dia do Dirigente do CNE
10h00 Formação para novos MEC's, no centro paroquial.
15h00 Formação para agentes da Pastoral da Saúde, no Seminário de
Aveiro.
19h00 Missa Estacional com nomeação de novos MEC's presidida pelo
Bispo Diocesano.

REFLEXÃO

22 de FEVEREIRO de 2015

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18 B; Mt 25, 31-46
21h30 Reunião da Equipa Arciprestal de Pastoral Juvenil e Vocacional, em
Oliveirinha.
Dia 24 TERÇA-FEIRA - Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15
21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em
Vilar.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos
da Iniciação cristã, no centro paroquial.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - Est 4, 17. n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137; Mt 7, 7-12
21h00 Noite zero do Convívio Fraterno, em Eirol.
21h30 Reunião para todos os Ministros Extraordinários da Comunhão, no
centro paroquial.
Dia 27 SEXTA-FEIRA - Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via Sacra, na Sé.
Dia 28 SÁBADO - Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 01 DOMINGO II DA QUARESMA – Ano B
Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rom 8, 31b-34; Mc 9, 2-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
20h00 Encerramento do Convívio Fraterno, no Seminário de Aveiro.

INFORMAÇÕES

Dia 25 QUARTA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32
18h00 Missa em Santiago.

Nº 1460

Sem máscaras
Caídas as máscaras de carnaval, o rito da imposição de
cinzas faz-nos entrar num tempo novo, o tempo da
quaresma, período particularmente rico e significativo,
em que a Igreja nos convida, como mãe e mestra, a
fazer deserto.
Sem máscaras, somos convidados a olharmo-nos bem
de frente e, sem medos, a entrar no íntimo mais íntimo
do santuário da consciência, para acolhermos a Boa Nova
de que Jesus é portador, da parte do Pai: "Cumpriu-se o
tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e
acreditai no Evangelho". É para isto que serve o tempo
de deserto a que a Igreja nos convida em cada quaresma
e são felizes os que, no frenesim das ocupações habituais
e das correrias diárias, conseguem espaço e inventam
tempo para o fazer.
Sendo tempo especial, a quaresma, como retiro espiritual
orientado pela Palavra de Deus, há-de ser marcado "pela
oração mais intensa, pela caridade mais diligente, pela
participação nos mistérios da renovação cristã", como
reza o primeiro prefácio deste tempo, a fim de que,"na
alegria do coração purificado", possamos celebrar as
festas pascais. E isto só será possível se formos capazes
de fazer deserto, para descobrir Jesus, como verdadeiro
Filho de Deus, a quem devemos escutar e seguir, sem
máscaras nem medos.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
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Ano da Vida Consagrada - Nov.2014 - Fev.2016
Caminhada de Quaresma:

"Jesus é o Filho de Deus: Escuta-O"
Iniciamos a Quaresma com a
celebração da Imposição das Cinzas.
Os 40 dias deste tempo favorável
são oportunidade para um percurso
de formação de coração, como pede
o Papa Francisco, na sua mensagem
quaresmal. Em Igreja diocesana nos
sentimos mais unidos com a
proposta para este caminho: "Jesus
é o Filho de Deus: Escuta-O".
A primeira semana traz um desafio:
"Converte-te e acredita no
Evangelho". No final das missas
distribuímos para todas as famílias
uma proposta de oração a partir da
Palavra de Deus (Lectio Divina). As
crianças, adolescentes e jovens da
nossa catequese recebem a mesma
proposta com materiais diferentes.

Estamos a viver um ano dedicado à Vida Consagrada, desde 30 de Novembro de
2014 até 2 de Fevereiro de 2016, por determinação do Papa Francisco. Por isso,
e dada a bela e luminosa presença de institutos religiosos e seculares na nossa
Paróquia, publicaremos nos próximos meses, o testemunho de cada uma das
comunidades religiosas aqui implantadas.

Religiosas do Sagrada Coração de Maria

"Para que todos tenham vida"
O Instituto das Religiosas do Sagrada
Coração de Maria foi fundado a 24 de
Fevereiro de 1849, no sul de FrançaBèziers. Comemora esta terça-feira,
166 anos.
primeira semana, rezássemos em
conjunto a partir da Palavra de Deus.

Bom seria que em família, nesta

O objectivo desta proposta é
proporcionar a todos um caminho de
preparação para a celebração do
Mistério Pascal de Jesus, o mistério
central da nossa fé.

Oficinas de Oração e Vida

Convívio Fraterno

No dia 2 de Março, começará uma
Oficina de Oração e Vida, na igreja de
S. Francisco. Para que o maior número
de pessoas possa aproveitar esta
oportunidade, haverá dois horários
disponíveis: um à tarde, às 15h, outro
à noite, às 21h. Se quiser participar
basta aparecer em qualquer uma das
sessões.

O próximo Convívio Fraterno vai
realizar-se de 26 de Fevereiro a 1 de
Março em Eirol.
Este é um movimento de promoção
da espiritualidade e da acção dos
Jovens Católicos que, propõe a
vivência, testemunho e anúncio da
Boa-Nova de Jesus Cristo como
oportunidade da realização individual,
familiar e social de todos os que a ele
adiram. Rezemos por eles.

O seu Fundador, Pe. Jean Gailhac,
teve como prioridade olhar pelos mais
desfavorecidos a todos os níveis. O
Instituto, no percurso da sua história
e ao longo de muitas décadas, exerceu
a sua missão particularmente através
de Escolas. No decorrer do tempo, fiéis
ao espírito do Fundador "para que
todos
tenham
vida",
e
particularmente a partir do Concílio
Vaticano II, as Religiosas do SCM foram
desafiadas a uma inserção nas
realidades da Igreja e do mundo,
abrindo-se aos sinais dos tempos, ao
chamamento à justiça e à
solidariedade com os pobres. Hoje, o
Instituto das Religiosas do Sagrado
Coração de Maria está presente em
vários países do mundo: Portugal,
França, Itália, Inglaterra, Irlanda,
Estados Unidos da América, Brasil,
México,
Zâmbia,
Zimbabwe,
Moçambique, assumindo uma
diversidade de ministérios, inclusive
uma ONG nas Nações Unidas, como
meio de desenvolvermos uma acção
corporativa em favor da Justiça.

O IRSCM tem mantido a sua presença
em Aveiro, ao longo de 90 anos.
Depois do encerramento do Colégio e
Lar, as RSCM assumiram participar e
colaborar na Pastoral da Diocese e
Paróquias. Presentemente, existe
uma comunidade na cidade de Aveiro
(na nossa Paróquia), uma comunidade
na Murtosa (Paróquia de Santa Maria)
e uma comunidade na Costa Nova do
Prado (Centro de Espiritualidade Jean
Gailhac), um local de oração, reflexão
e formação aberto a todos. Estão
cinco irmãs em Aveiro, cinco na Costa
Nova e quatro na Murtosa.
Procuramos, assim, corresponder ao
carisma e missão que nos define:
"Conhecer a Deus e torná-Lo
conhecido; amar a Deus e fazê-Lo
amado; proclamar que Jesus Cristo
veio para que todos tenham Vida”.

