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27 de NOVEMBRO de 2016 Nº 1539

Advento!

Dia 27 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano A
Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

19h00 Missa Estacional, presidida pelo Bispo Diocesano.

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8, 5-11

Dia 29 TERÇA-FEIRA - Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24
20h30 “Come and Change”, no CUFC.
21h30 Grupo de Adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 30 QUARTA-FEIRA - S. André, Apóstolo – FESTA
Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22

15h00 Reunião dos Grupos de Vida Ascendente, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião do Serviço das Vocações, Acolhimento e Formação Espiritual,

no Seminário de Santa Joana.
21h30 Reunião com responsáveis dos ministérios da liturgia, no centro paroquial.

Dia 01 QUINTA-FEIRA - Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27
feriado nacional. Não há cartório.

17h00 Oração pelas vocações: exposição do santíssimo com vésperas antes da missa.
21h00 Reunião com Comissão de Festas de Nossa Senhora da Victoria (Vilar),

no centro paroquial.

Dia 02 SEXTA-FEIRA - Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
15h00 Reunião de responsáveis da catequese da infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.

Dia 03 SÁBADO - S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões
Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

15h00 Festa de Natal da Infância, no Patronato de Nossa Senhora de Fátima.
15h30 Reunião dos pais dos Catecúmenos do 3º. ano (crianças não

baptizadas), no centro paroquial.
16h30 I Sessão de Formação de Acólitos, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 04 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano A
Is 11, 1-10; Sal 71; Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
OFERTÓRIO PARA O FUNDO DIOCESANO DE COMPENSAÇÃO DO CLERO

10h00 Missa com Agrupamento 794-Vilar, seguindo-se o Conselho de Pais.
15h00 Festa de Natal dos Idosos, no Patronato de Nossa Senhora de Fátima.

Entramos no Advento e iniciamos novo ano litúrgico com um
apelo forte à vigilância e à confiança Recados e apelos sempre
oportunos e actuais.
"E não deram por nada". Assim se refere Jesus, segundo
S. Mateus, ao estilo de vida fútil e banal dos contemporâneos
de Noé: "nos dias que precederam o dilúvio, comiam e
bebiam, casavam e davam em casamento... e não deram por
nada". Não há juízos de valor, acusações de imoralidade ou
denúncia de injustiças, mas apenas o reconhecimento de
uma sociedade sem sonhos nem profundidade.
Uma sociedade sem horizontes, incapaz de ler os sinais dos
tempos, desinteressada do futuro e do fim último,
embriaga-se no consumo do presente e embrenha-se na
vivência do quotidiano.
O retrato traçado por Jesus aos tempos de Noé não está
tão longe assim de muitos sectores da sociedade em que
vivem e se movem os cristãos, porque vivem sem dar por
nada, como se nada passasse à volta, como se nada fosse
mais importante que o bem estar.
A cultura fragmentária, individualista e hedonista em que
vivemos faz com que "os dias de Noé" sejam também os nossos
dias e tornem mais oportuna a Palavra de Deus que nos
convida à vigilância, porque não sabemos o dia..., e à
confiança, porque sabemos que Deus não é um ladrão que
vem para roubar ou matar, mas vem porque nos ama
infinitamente e nos oferece gratuita e largamente a riqueza
da sua misericórdia.
Este é o belo tempo do Advento que tornaremos apenas de
consumo, se o vivermos como se à nossa volta nada passasse.

P. Fausto

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

R
E
F
L
E
X
Ã
O

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S



Durante o tempo de Advento que
iniciamos, haverá na Sé a oração de
laudes, de segunda a sábado, logo após
a missa das 8h30.

"Semeadores da esperança, promotores do
encontro". É com este lema que nos dispomos viver
este tempo de graça que é o Advento, como caminho
de preparação para o Natal, a festa do nascimento
de Jesus, rosto da esperança, nossa alegria.
Os sinais próprios da liturgia do Advento, como tempo
de cariz penitencial e propedêutico do Natal, fazem-
-nos concentrar no essencial, ao mesmo tempo que
nos permitem fazer a experiência de peregrinação
interior. Esta pode manifestar-se por meio de uma
oração mais acurada e intensa, pela participação na
Eucaristia mais ativa e conscientemente, e pela vivência da caridade e da partilha
fraterna, o critério de verificação do nosso amor a Deus.
Com a chegada do novo ano litúrgico, para celebrarmos festivamente Jesus Cristo,
e para promovermos uma cultura de encontro, como nos pede o plano diocesano
e paroquial de pastoral, iremos começar a fazer na nossa igreja um breve
acolhimento às pessoas que entram pela porta principal para as missas. Daí, sempre
que for possível, iniciaremos também a procissão de entrada da celebração.
Oxalá consigamos quanto antes reconstituir pequenas equipas que sejam rosto
de uma comunidade acolhedora, aberta e fraterna.
Nas missas dominicais do Advento faremos um pequeno rito para acender as velas
da coroa colocada junto ao altar. De igual modo, desafiamos as famílias a fazerem
em suas casas a coroa do Advento.
O livro das edições Salesianas "Rezar no Advento" tem sido commumente aceite
como oportuno subsídio para a oração pessoal e familiar. É possível adquiri-lo no
fim das missas. Caminhemos à luz do Senhor.

O Papa no Twitter

Até ao dia 3 de
Dezembro aceitamos os
trabalhos relativos ao
concurso "O
verdadeiro Natal" que
está a decorrer ao nível
da catequese e dos escuteiros da
nossa Paróquia.
Este concuros tem a finalidade de criar
a imagem natalícia que será rosto dos
votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo.
O trabalho seleccionado como
vencedor será editado em formato
postal e será oferecido às pessoas na
quadra natalícia, especialmente no
Cantar dos Reis (de 3 a 9 de Janeiro de
2017) que promoveremos como acção
congregadora e também será difundido
nos meios digitais da paróquia. O
regulamento está disponível no site e
apelamos à participação de todos os
destinatários deste concurso.

Concurso
"O verdadeiro Natal"

Como desejo que os próximos
anos sejam cheios de misericórdia, de
modo que cada pessoa encontre a
bondade e a ternura de Deus!

22.novembro

Devemos sair de nós mesmos para
encontrar o próximo. Se não o fazemos,
também nós cristãos, ficaremos doentes
de divisão.                      24.novembro

Tempo de Advento

Semeadores da esperança, promotores do encontro

A Conferência Vicentina de S. Francisco
de Assis irá promove uma venda de natal
solidária com o intuito de angariar
fundos destinados aos pobres que
apoia. A venda terá lugar no salão de
exposições da Santa Casa da
Misericórdia entre os dias 5 a 9 de
Dezembro.

Venda de Natal

Oração de laudes

Festas no Patronato

Concluído o Jubileu, é tempo de olhar
adiante continuando a viver, com
fidelidade, alegria e entusiasmo, a riqueza
da misericórdia divina.       26.novembro

No Centro Universitário Fé e Cultura
(CUFC) decorre esta terça-feira, a
partir das 20h30, uma vigília penitencial
com confissões. "Come and change" é
um tempo proposto aos estudantes
universitários no início do Advento
para parar, escutar a Palavra, rezar,
acolher e celebrar a misericórdia de
Deus, que sempre acolhe e espera.

"Come and change" no CUFC

Deus vem semear a esperança

e neste tempo de Advento

queremos levantar-nos,

estar despertos e vigilantes,

para acolher

a luz mais clara,

a paz mais profunda,

e a alegria mais verdadeira.

Acedemos a primeira vela

deste caminho até ao Natal.

Vinde, Senhor Jesus!

O Patronato de Nossa Senhora de
Fátima, em Vilar, realiza nos dias 3 e 4
de Dezembro as festas de Natal para
crianças e idosos. No sábado será a
Festa da Infância e no domingo a Festa
dos idosos. Ambas iniciam pelas 15h,
no salão do Polo II, da instituição.


