DEZEMBRO

INFORMAÇÕES

2016

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)

OFERTÓRIO
10h00
15h00

PARA O

FUNDO DIOCESANO

DE

04 de DEZEMBRO de 2016

COMPENSAÇÃO

DO

CLERO

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

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA - S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo, bispos
Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26
17h00 Reunião das Visitadoras dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no centro paroquial.
Dia 06 TERÇA-FEIRA - S. Nicolau, bispo
Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 18, 12-14
21h00 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de Adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR, na cave da igreja de Vilar.
Dia 07 QUARTA-FEIRA - S. Ambrósio, bispo e doutor da Igreja
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
18h00 Missa Vespertina em Santiago.
19h00 Missa Vespertina na Sé.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória.

Dia 09 SEXTA-FEIRA - S. João Diogo
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Vigília de oração do Agrupamento 191-Aveiro, na capela de Santiago.
SÁBADO - Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13
Confissões do 4º ano, na Sé.
Missa com Promessas do Agrupamento 191-Aveiro.
Missa em Santiago.
Ceia de Natal do Agrupamento 191-Aveiro, nos Bombeiros Velhos.
Concerto pelo Coro Polifónico da Lapa, na Sé.

Dia 11 DOMINGO III DO ADVENTO (Domingo da Alegria) - Ano A
Is 35, 1-6a. 10; Sal 145; Tg 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

ANIVERSÁRIO

DA RESTAURAÇÃO DA

DIOCESE (78

ANOS)

INFORMAÇÕES

Dia 08 SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Gen 3, 9-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Dia 10
11h15
19h00
19h00
20h30
21h30

Nº 1540

Convertei-vos!
Expressão forte, que não incute medo mas exige atenção
e pede urgência, é proferida por João Baptista, em pleno
deserto, e dirige-se aos homens de todos os tempos e
lugares, porque não há quem se queira excluir
verdadeiramente dessa nova época que o Messias
inaugura e que, de forma tão poética, Isaías anuncia
para toda a humanidade.
O lobo com o cordeiro, o menino a brincar com a
serpente, a pantera a dormir ao lado do cabrito, são
imagens de um mundo novo, onde não há rivalidades,
ambições, ódios e domínio de uns sobre os outros...
Mas será este um sonho irrealizável, inútil ou ingénuo? Acreditamos que não.
Jesus já veio e o Reino de Deus está no meio de nós.
Mas não faremos parte dele se não nos convertermos. O
cristão, pelo seu modo de viver, no dia a dia, deve tentar
levar à prática este ideal messiânico. E é nessa medida
que se torna construtor de um mundo novo e feliz, que,
inaugurado por Jesus, há-de realizar-se totalmente,
quando Ele vier em plenitude e majestade. Até lá a
responsabilidade de o fazer crescer é nossa. E não
bastam boas intenções…, mas obras e verdade!
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Vendas de Natal...
Ceias de Natal...
... do 191-Aveiro
No próximo sábado, dia 10, a partir
das 20h30, decorrerá no salão dos
Bombeiros Velhos uma ceia de natal
promovida pelo Agrupamento
191-Aveiro para actuais e antigos
escuteiros. Esta ceia será precedida
da missa, às 19h, na Sé, na qual haverá
promessa de uma caminheira e de uma
dirigente.

... da OFS
A Fraternidade da Ordem Terceira de
S. Francisco (OFS), em Aveiro, realiza
no próximo sábado a sua festa de
Natal a partir das 15h, nas igrejas de
S. Francisco e Santo António. Inclui
uma tarde recreativa, uma missa
presidida pelo novo assistente Frei
Mário Jorge Peixinho e no fim a ceia
partilhada.

... das Vicentinas

Tempo de Advento

Semeadores da esperança, promotores do encontro
"Semeadores da esperança, promotores do
encontro". É com este lema que, unidos à Igreja
diocesana, 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.
Nesta segunda semana a frase forte é "Somos
portadores da esperança".
Ao acender a segunda vela da coroa de Advento,
que as famílias também estão convidadas a fazer em
suas casas, fazemos a seguinte oração:

Começa esta segunda-feira e prolonga-se até sexta-feira à venda de natal
levada a cabo pela Conferência
Vicentina de S. Francisco de Assis. Esta
iniciativa serve para angariar fundos
destinados aos pobres apoiados pelas
Vicentinas. A venda decorre no salão
de exposições da Santa Casa da
Misericórdia.

... do Comércio Solidário
O Comércio Solidário dinamiza um
mercado de Natal nos dias 3, 4, 9, 10
e 11 entre as 10h e as 19h, na galeria
da Santa Casa da Misericórdia com
produtos de Angola, Guiné,
Moçambique e Brasil. Pela aquisição
destes produtos participa na promoção
dos grupos e minorias e no
desenvolvimento dos povos.

... da ACR-Vilar
A ACR-Vilar promove no próximo dia 12,
segunda-feira, uma Ceia de Natal
envolvendo todos os movimentos e
grupos existentes em Vilar. Iniciará
com celebração eucarística às 21h, na
igreja, seguindo-se a ceia partilhada
na cave da igreja.

O Papa no Twitter
Com o Advento todos nós nos colocamos em caminho, através do tempo, em
27.novembro
direção a Jesus, ao seu Reino de justiça e de paz.
A misericórdia não é um parêntese na vida da Igreja, mas constitui a sua própria
existência, que torna palpável o Evangelho.
28.novembro
Estamos todos convidados a sair como missionários e levar a mensagem do amor de
Deus a cada pessoa e ambiente.
03.dezembro

Somos semeadores da esperança,
tal como os profetas
que mantinham acesa a esperança de Israel.
O velho tronco está a rebentar de novo,
brota e floresce o deserto…
Queremos abrir os ouvidos do coração
e, no silêncio, escutar a Palavra.
Acendemos a segunda vela
deste caminho até ao Natal.
Vinde, Senhor Jesus!

Concerto pelo Coro da Lapa
O Coro Polifónico da Lapa (Porto) actua na nossa
igreja no próximo sábado, dia 10 de Dezembro, às
21h30, num concerto em honra da nossa Padroeira.
A direcção estará a cargo de Filipe Veríssimo e
será organista Tiago Ferreira. Trata-se do último
concerto de um Ciclo, promovido em parceria, que
integrou um concerto de órgão na igreja da
Misericórdia e um outro na Sé, de órgão e flauta
transversal. Como habitualmente a entrada é livre.
As velas da Campanha "10 Milhões de Estrelas
- Um gesto pela Paz", da Caritas, podem ser
adquiridas no final das celebrações. Neste
âmbito está já marcada uma manifestação
pública que decorrerá junto ao Hospital de
Aveiro, no dia 17, às 18h.

O livro das edições
Salesianas "Rezar no
Advento" está disponível
como um oportuno
subsídio de oração
pessoal e família.

