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Cristo, Rei e Senhor!

Dia 22 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO – Ano B
Dan 7, 13-14; Sal 92; Ap 1, 5-8; Jo 18, 33b-37

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade

Dan 1, 1-6. 8-20; Sal Dan 3, 52; Lc 21, 1-4

21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no centro paroquial.

Dia 24 TERÇA-FEIRA - SS. André Dung-Lac, presbítero, e Companheiros, mártires

Dan 2, 31-45; Sal Dan 3, 57; Lc 21, 5-11

20h45 Reunião dos Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro, em Santa Joana.
21h30 Assembleia Arciprestal de agentes pastorais com o Bispo Diocesano, no

salão da Junta de Freguesia de Santa Joana.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos da

Iniciação, no centro paroquial.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - S. Catarina Alexandrina, virgem e mártir

Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Sal Dan 3, 62; Lc 21, 12-19

18h00 Missa em Santiago.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - Dan 6, 12-28; Sal Dan 3, 68; Lc 21, 20-28

21h30 Conselho de Agrupamento 794-Vilar.

Dia 27 SEXTA-FEIRA - Dan 7, 2-14; Sal Dan 3, 75; Lc 21, 29-33

17h00 Missa em Vilar.

Dia 28 SÁBADO - Santa Maria no Sábado

Dan 7, 15-27; Sal Dan 3, 82; Lc 21, 34-36

CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
09h30 II Jornadas de Formação Litúrgica, no Colégio de Calvão (termina às 16h30)
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 29 DOMINGO I DO ADVENTO – Ano C
Jer 33, 14, 16; Sal 24; 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

15h00 Formação para Visitadores de Doentes, no Seminário.
16h00 Concerto solidário a favor da ACAPO, na Sé.
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.

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
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Com a festa de Cristo, Rei do Universo, terminamos o ano
litúrgico e recapitulamos nesta solenidade toda a acção
redentora de Jesus em favor da humanidade e da criação.
É, assim, o fim pleno, feliz e glorioso a que toda a criação
aspira, mesmo sem consciência disso.

Mas para não haver dúvidas ou tentações, logo no princípio
da celebração, lembra-se que Jesus, Rei e Senhor, segue e
propõe caminhos diferentes dos grandes do mundo, porque
o Seu Reino vem de dentro, nasce e cresce no íntimo do
coração e mostra-se pelo que cada um pensa, quer e age
livremente; não está desligado da história, fora do tempo,
mas realiza-se no tempo, não segundo a estratégia do poder,
mas na lógica do serviço e do amor.

Jesus é Rei e veio mesmo para reinar, disse diante de Pilatos,
mas logo acrescentou, para não atemorizar o poder político,
"o meu reino não é deste mundo", não tem pretensões
terrenas, nem entra em competição… É reino de verdade,
de justiça, de fraternidade, de paz…

Jesus não força ninguém a pertencer ao Seu reino; quer
homens livres e renovados interiormente, porque a sua força
não está nas armas, no dinheiro ou em qualquer outra forma
de poder, mas tão só na força invencível do Amor. Isto não
compreendeu Pilatos, nem tinha obrigação de compreender,
mas sabemo-lo nós; por isso, é discípulo quem O segue livre
e generosamente, tendo desde já assegurada a vitória.

P. Fausto



Esta terça-feira, o nosso bispo quer
encontrar-se com todos os agentes de
pastoral do arciprestado de Aveiro.
Todos os envolvidos na Educação
Cristã, na Liturgia, na acção Sócio-
Caritativa, na Pastoral Familiar ou em
qualquer grupo ou movimento de
apostolado estão convocados para
esta assembleia que decorrerá no salão
da Junta de Freguesia de Santa Joana,
às 21h30.

Assembleia
com o nosso Bispo

O Conselho Pastoral Paroquial reunirá
na segunda-feira, dia 23, às 21h30, no
Centro Paroquial. Nesta reunião será
distribuído aos conselheiros o Plano
Pastoral. Também se definirá o modo
de viver cada uma das acções
congregadoras que já foram assumidas,
a saber: o cantar dos reis, o dia da
partilha, a formação dos agentes e as
festas de verão. A caminhada de
Advento e Natal será também  pronto
da nossa agenda.

Conselho Pastoral

Reabriu a inscrição para as Jornadas
Mundiais da Juventude. O
Departamento da Pastoral Juvenil
informa que, depois de esgotados os
bilhetes adquiridos para a fase de
inscrições anterior, conseguiu mais 50
lugares, por 750• (custo total). Todavia
esta modalidade de inscrição, que
inclui Pré-Jornada + JMJ [de 19 julho
a 02 agosto 2016] em transporte por
avião pelo DPJAveiro/SDPJViana, só fica
disponível apenas para um mínimo de
40 inscritos até ao máximo de 50, por
ordem de inscrição. DATA LIMITE de
INSCRIÇÃO até às 23h59 de 8 de
Dezembro de 2015.

Novas inscrições
para a JMJ na Polónia

No próximo domingo, às 16h, tem lugar,
na nossa igreja, um concerto solidário
a favor da ACAPO (Associação dos
Cegos e Amblíopes de Portugal), do
distrito de Aveiro. A ACAPO é uma
Instituição Particular de Solidariedade
Social (IPSS) sem fins lucrativos que
existe há 8 anos, e foi criada com vista
a melhorar a qualidade de vida de
todos os cidadãos com deficiência
visual residentes no distrito, bem como
dos seus familiares. O grupo “Voz Nua”
apresenta-se, uma vez mais, na nossa
igreja, acompanhado ao órgão por
Marília Canhoto, que apresentará
peças de Carlos Firmino Soares da
Cunha. Por sua vez, o grupo “Voz Nua”
trará obras de Z. Kodály, M. Durufle,
E. Whitacre, T. Tallis, M. A. Ingegneri,
S. Rachmaninoff e F. Biebl. Em
conjunto, apresentarão "Cantique de
Jean Racine", de Gabriel Fauré.

Concerto solidário
para a ACAPO

Irá decorrer nos próximos dias 28 e 29 de Novembro, a habitual
campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a
Fome. Não deixe de participar.

contactos: telef: 234381192 ou e-mail: ba.aveiro@bancoalimentar.pt

Banco Alimentar contra a Fome - Aveiro

Na próxima semana, começa o tempo litúrgico do Advento. Para que seja um
tempo forte de preparação, a nossa diocese propõe uma caminhada simples e
para todos. O lema é "ABRO A PORTA À BONDADE DE DEUS" e decorre até à Festa
do Baptismo do Senhor.
Tem objectivos definidos:
- Viver o Advento como um caminho que abre as portas do coração ao encontro

com Jesus;
- Aproveitar a abertura da porta do Ano Santo para valorizar, a partir da simbologia

da porta, atitudes novas a geradoras de amizade e encontro;
- Motivar as comunidades e famílias a viverem essas atitudes, reveladoras duma

Igreja misericordiosa e em saída;
- Celebrar o Natal como o grande tempo em que Deus "abre a porta" a cada

pessoa.
Em cada passo apresenta uma palavra-chave, a partir da Palavra de Deus, e também
pequenos gestos para viver em comunidade celebrativa, na Eucaristia, e também
na família, especialmente a construção do presépio e a oração familiar.
Disponhamo-nos todos, desde já, a caminhar.

Caminhada de Advento e Natal


