INFORMAÇÕES

DEZEMBRO

2016

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)

11 de DEZEMBRO de 2016

REFLEXÃO

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Nossa Senhora de Guadalupe
Num 24, 2-7. 15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Aradas.
21h00 Ceia de Natal, precedida de missa, em Vilar.
Dia 13 TERÇA-FEIRA - S. Luzia, virgem e mártir
Sof 3, 1-2. 9-13; Sal 33; Mt 21, 28-32
21h15 Confissões na Igreja Matriz de S. Bernardo.
21h30 Grupo de Adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 18 DOMINGO IV DO ADVENTO - Ano A
Is 7, 10-14; Sal 23; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
10h30 Missa com bênção das grávidas, na Sé.
Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - Jz 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25
21h30 Confissões na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória.
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Dia 17 SÁBADO - Gen 49, 2. 8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
80.º aniversário natalício do Papa Francisco.
11h00 Celebração com Entrega da Bíblia ao 4.º ano, na Sé.
18h00 Manifestação pública pela Paz, junto ao Hospital de Aveiro.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto de Natal do Conservatório de Musica de Aveiro de Calouste
Gulbenkian, na Sé.

"Exultai de alegria… O Senhor está perto."

Apesar de à nossa volta não descortinarmos razões para
deslumbramentos e manifestações efusivas de alegria,
não nos cabe o papel de profetas da desgraça, antes o
de rostos da esperança e de confiança em Deus, que
enviou o Seu Filho para transformar as condições em
que vive a humanidade.

QUINTA-FEIRA - Is 54, 1-10; Sal 29; Lc 7, 24-30
Confissões do 4.º ano, na Sé.
Confissões na Igreja Matriz da Vera Cruz.
Concerto de Natal e Aniversário da Universidade de Aveiro, pela
Orquestra Filarmonia das Beiras e Coro do DECA, na Sé.

Dia 16 SEXTA-FEIRA - Is 56, 1-3a. 6-8; Sal 66; Jo 5, 33-36
17h00 Missa em Vilar.
21h15 Confissões na Igreja Matriz de Esgueira.

Alegrai-vos!
Com este domingo encontramo-nos a meio do Advento.
E como na Quaresma, a Liturgia convida os cristãos a
saborearem antecipadamente a alegria que hão-de viver
mais expressivamente, ao celebrarem a Festa que se
aproxima.

Dia 14 QUARTA-FEIRA - S. João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja
Is 45, 6b-8. 18. 21b-25: Sal 84; Lc 7, 19-23
09h30 Reunião do clero arciprestal, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Cacia.
Dia 15
16h45
21h30
21h30
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O Senhor já veio e sabemos que os cegos, os coxos, os
leprosos, os surdos… mereceram especial atenção, mas
não resolveu os problemas da saúde, nem erradicou a
pobreza, nem curou toda a gente…, mas conta com a
nossa ajuda para realizar no tempo o Reino já
inaugurado.
Cabe-nos continuar a obra. E são felizes os que não se
escandalizam com esta debilidade de Deus, que aceita
os nossos ritmos e falhas na realização do Seu projeto
de salvação para toda a humanidade.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Concertos na Sé...

Tempo de Advento

Resultados do Concurso

... de Natal e aniversário da UA

Semeadores da esperança, promotores do encontro

Recebemos 44 trabalhos no concurso
"O verdadeiro Natal" para escolher a
imagem natalícia que será rosto dos
votos de boas festas e feliz ano novo.
Uma menção honrosa a todos os
participantes, individualmente, em
família, e em grupo de catequese. O
júri escolheu como desenho vencedor
um trabalho colectivo elaborado pelo
8.º ano da catequese e atribuiu uma
especial menção honrosa ao trabalho
da Marta Torrão, do 5.º ano.

A Orquestra Filarmonia das Beiras e
Coro do Departamento de Arte e
Comunicação realizam esta quinta-feira, às 21h30, um concerto de Natal
que assinala também o 43.º aniversário
da Universidade de Aveiro. O concerto
dirigido pelo maestro António Vassalo
Lourenço conta com a participação
solista de Isabel Alcobia, Susana
Teixeira, Ema Viana, André Lacerda e
Tiago Matos. No órgão estará Rute
Martins e na harpa Eleonor Magalhães.

Cantar dos Reis. Quem quer?

... do Conservatório de Aveiro

Entre os dias 3
e 9 de Janeiro
iremos como
comunidade
paroquial
cantar os Reis.
A iniciativa congregadora figura nas
ações do plano pastoral e os objectivos
são: anunciar e levar a alegria do Natal
e ainda fazer a experiência de uma
Igreja em saída. Nesta altura podemos
dizer que iremos cantar em algumas
casas de algumas ruas mais próximas à
Sé, com a catequese dos mais velhos,
e também em alguns espaços públicos
com os grupos de catequese da
infância e com os grupos de pessoas
adultas que se disponham a esta ação.
Pedimos desde já aos interessados,
individualmente ou em grupos, em
participar nesta ação, que nos
indiquem na secretaria essa
disponibilidade.

O Conservatório de Música de Aveiro
de Calouste Gulbenkian realiza no
próximo sábado, dia 17, na nossa igreja
o seu concerto de Natal, que
começará às 21h30 e terá entrada livre.
Serão interpretadas canções de Natal
pelo coro de crianças e pelo coro de
alunos, encarregados de educação e
funcionários
do
CMACG,
acompanhadas por marimba, harpia e
guitarra clássica.

O grupo de acólitos realiza no
próximo sábado a sua ceia de natal
depois da missa das 19h. Às 16h30
decorre a segunda sessão de
formação. no centro paroquial.

O Papa no Twitter
Jesus ensina a ir sempre ao
essencial e a assumir com
responsabilidade a própria missão.
05.dezembro

Jesus deu sentido à minha vida aqui na
terra, e isso me dá esperança para a vida
futura.
06.dezembro

A Igreja não cresce por proselitismo,
mas por atracção.
07.dezembro

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 terceira semana, depois da Imaculada
Conceição, sob o signo da Alegria, a frase forte é
"Somos portadores da alegria".
Ao acender a terceira vela da coroa de Advento,
que as famílias também estão convidadas a fazer
em suas casas, fazemos a seguinte oração:
Somos portadores da alegria
pois nas trevas acendeu-se uma luz,
e no deserto clamou uma voz.
Ressoa a boa nova:
O Senhor está a chegar,
Preparai os seus caminhos.
Queremos aquecer-nos nessa luz
e envolver-nos no amor que daí vem.
Acendemos a terceira vela
deste caminho até ao Natal.
Vinde, Senhor Jesus!

Luz da Paz de Belém

Bênção das grávidas

No próximo sábado às 19h os
caminheiros dos nossos dois
agrupamentos marcarão presença na
igreja da Vera Cruz para receber a "Luz
da Paz de Belém".
No domingo, dia 18, na missa das 10h
em Vilar o agrupamento 794-Vilar fará
a partilha dessa mesma luz e na missa
das 12h, na Sé, o agrupamento 191Aveiro também fará essa partilha. Os
interessados em levar para suas casas
esta luz acesa na Igreja da Natividade
em Belém, deverão trazer uma
candeia, um candelabro, uma tocha ou
uma vela.

No próximo domingo, dia 18, na missa
das 10h30, na Sé, procederemos à
bênção de mulheres grávidas. Pedimos
que indiquem na secretaria ou por
telefone (234422182) a presença nessa
celebração.

