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06 de MARÇO de 2016 Nº 1508

Este é o nosso Deus!

Dia 06 DOMINGO IV DA QUARESMA – Ano C
Jos 5, 9a. 10-12; Sal 33; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
16h00 Concerto de órgão, na Sé.

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - Is 65, 17-21; Sal 29; Jo 4, 43-54

21h30 Reunião do Conselho Económico.

Dia 08 TERÇA-FEIRA - Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Jo 5, 1-3a. 5-16

21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.

Dia 09 QUARTA-FEIRA - Is 49, 8-15; Sal 144; Jo 5, 17-30

16h30 Confissões para as crianças do 4.º ano de catequese.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 10 QUINTA-FEIRA - Ex 32, 7-14; Sal 105; Jo 5, 31-47

Dia 11 SEXTA-FEIRA - Sab 2, 1a. 12-22; Sal 33; Jo 7, 1-2. 10. 25-30

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Preparação para o Matrimónio.
21h30 TRÍDUO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS - Via Sacra com início no largo

da Igreja de Santo António até à Sé..

Dia 12 SÁBADO - Jer 11, 18-20; Sal 7; Jo 7, 40-53

09h00 Preparação para o Matrimónio a decorrer na Casa das Irmãs
Dominicanas.

09h30 Dia de reflexão e festa do Envio (10.º ano) com início no CUFC
terminando na missa na Sé.

18h00 Assembleia de Acólitos.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
21h30 TRÍDUO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS - Oração Mariana, na Sé.

Dia 13 DOMINGO V DA QUARESMA – Ano C
Is 43, 16-21; Sal 125; Filip 3, 8-14; Jo 8, 1-11

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
16h00 TRÍDUO DO SENHOR JESUS DOS PASSOS - Procissão solene pelas ruas da

cidade e Sermão do Encontro.
19h00 Missa presidida pelo Bispo diocesano do cinquentenário da morte do

Venerável P. Joaquim Alves Brás.

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
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A alegria desta celebração anda ligada à ideia de reconciliação
proclamada na Liturgia da Palavra deste domingo. Antes de
celebrarmos a Páscoa evocada na primeira leitura, temo-nos de
reconciliar com o Pai e os irmãos, se queremos compreender e
saborear a alegria de que o Senhor Ressuscitado nos quer tornar
participantes. De contrário, a Páscoa será um tempo a
proporcionar umas curtas férias, ainda que merecidas, ocasião
para cumprir tradições mais ou menos presentes nos roteiros
turísticos ou ainda para a "visita" dos afilhados aos padrinhos…;
mas nada disto é a Festa que durante a Quaresma devemos
preparar.
Alegria, deslumbramento, confiança, entre outros, são sentimentos
que brotam espontaneamente no coração de quem escuta, reza
e medita esta parábola do Evangelho de hoje. É das mais belas
páginas da Escritura em que, por palavras simples e breves, Jesus
revela o coração de Deus face ao nosso proceder errático e
orgulhoso, qual vagabundo à procura da felicidade, ou calculista,
frio e farisaico do cumprimento legal das obrigações.
O centro da parábola é o pai bondoso que ama por igual medida
ambos os filhos, sem ressentimentos nem julgamentos, e tão
generosamente que nos parece ilógico e injusto o seu amor.
Respeita a liberdade, sem nunca a limitar, mesmo quando dela se
faça mau uso e não deixa de reconhecer a boa conduta pelo
cumprimento das obrigações, mas ama, ama sem medida cada um
dos filhos. Acredita que a violência não leva a lado nenhum, o
medo e o remorso não libertam, não condena nem absolve o
passado, apenas Lhe interessa o presente e este é de festa. Só a
experiência do amor incondicional e a alegria da festa nos resgatam
do passado sombrio e nos dispõem para o futuro de comunhão e
de paz.
Ah, se acreditássemos verdadeiramente neste Deus revelado por
Jesus Cristo, não mostraríamos tantas vezes um rosto cansado,
desiludido, amargurado e sem esperança!

P. Fausto



A celebração diocesana do Dia Mundial da
Juventude de 2016 decorrerá no
Arciprestado de Vagos no sábado dia 19 de
Março, entre as 10h e as 22h30, com o lema
diocesano "Rostos ao Serviço".
O programa até às 16h30 vai decorrer nas
diversas paróquias do arciprestado. A partir
das 17h00 todas as actividades do grande
encontro terão lugar na Praça do Município
de Vagos, com a presença da Imagem

Peregrina de Nossa Senhora de Fátima.
O tema do Papa Francisco para este dia é uma das Bem-Aventuranças: "Felizes os
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia" (Mt 5, 7)

A Família Blasiana (Instituto Secular
das Cooperadoras das Família, Obra de
Santa Zita e Movimento por um lar
cristão) está a celebrar o
cinquentenário da morte do Venerável
P. Joaquim Alves Brás. No próximo
domingo, dia em que passam 50 anos
da morte do P. Brás, o nosso bispo
preside à Eucaristia, na Sé, às 19h.

Confissões quaresmais
No dia 15 de Março, terça-feira,
teremos as habituais confissões
quaresmais na nossa igreja, às 21h30,
com a presença dos sacerdotes do
arciprestado. Lembramos ainda que na
Semana Santa haverá reforço no horário
das confissões.

A partir da Palavra de Deus somos desafiados, em
cada semana da Quaresma, a descobrir o modo de
amar de Deus.
Nesta quarta semana ouvindo a parábola do pai
amoroso, bondoso e misericordioso, que abraça o
filho, que o perdoa e recupera, revemo-nos aí e
percebemos como Deus nos abraça sempre que
decidimos ir ao Seu encontro. Portanto somos
convidados à reconciliação na proximidade da Páscoa.

       Quarta Semana da Quaresma:

Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos, que eu pequei muitas
vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões por minha culpa,
minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria aos Anjos e Santos e a
vós, irmãos,que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.

Cooperadoras da Família
em festa

Ama ao modo de Deus! Caminhada Quaresma | Páscoa

O Tríduo do Senhor
Jesus dos Passos
pode se vivido,
neste caminho
quaresmal de
modos diversos.
Pode ser uma mera
tradição, devoção
sentimentalista ou

cumprimento do calendário... Todavia
também creio que pode (e deve!) ser
um "grito", um alerta, um "aviso à
navegação" a sugerir, no íntimo de cada
um, a conversão pessoal, na
proximidade da celebração do mistério
central da nossa fé: paixão, morte e
ressurreição.
Como posso viver este Tríduo do
contexto do ano Santo da Misericórdia?
A via sacra como caminho com o
Senhor, que se fez nosso Caminho e
como expressão do amor do Pai
revelado no dom do Filho.
A celebração mariana, como lição
maternal da Senhora da Dores e Mãe
de Misericórdia, que nos ensina a fazer
tudo quando o Filho nos mandar.
A procissão como afirmação audaz da
nossa fé no Senhor Jesus, Rosto de
Misericórdia, que vem para nós, para
que não nos demitamos de ir ao
encontro dos outros.

Triduo do Senhor dos Passos

Dia Mundial da Juventude - Vagos’16

Renúncia Quaresmal

Este ano a renúncia quaresmal da nossa
Diocese de Aveiro será repartida entre
os cristãos perseguidos pelo ódio da
intolerância religiosa e a necessidade
urgente de dotarmos os Serviços
pastorais diocesanos de espaços de
trabalho e de reuniões.

DEUS AMA 
PORQUE… 

EU SOU 
DESAFIADO A… 

AÇÕES 

ABRAÇA 
RECONCILIAR-

ME 

Aceito o abraço de Deus na Reconciliação;  
Leio Lc 15, 1-3.11-32 e rezo o salmo 15;  

Valorizo a ORAÇÃO da Confissão. 
 


