INFORMAÇÕES

DEZEMBRO

2016

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 20
09h30
12h00
19h30
21h00
21h30

TERÇA-FEIRA - Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
Confissões na Igreja até às 11h.
Missa com o Pré-Seminário, na capela do Bairro de Santiago.
À volta da mesa, no CUFC.
Catequese de Adultos, no centro paroquial.
Celebração natalícia do grupo de adultos de preparação para o Crisma.

Dia 21
09h30
15h00
18h00
21h00

QUARTA-FEIRA - Cânt 2, 8-14 ou Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
Confissões na Igreja até às 11h.
Confissões na Igreja até às 17h.
Missa em Santiago.
Ensaio para o Cantar dos Reis, no centro paroquial.

Dia 22
09h30
15h00
17h00
21h00

QUINTA-FEIRA - 1 Sam 1, 24-28; SaL 1 Sam 2, 1; Lc 1, 46-56
Confissões na Igreja até às 11h.
Confissões na Igreja até às 16h.
Missa na Casa do Professor.
Ensaio dos coros paroquiais para preparação da Missa do Galo, na Sé.

Dia 23
09h30
15h00
17h00
21h30

SEXTA-FEIRA - Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66
Confissões na Igreja até às 11h.
Confissões na Igreja até às 17h.
Missa em Vilar.
Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Dia 24 SÁBADO - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
Não há missa às 19h na Sé nem em Santiago.
08h30 Missa na Sé.
09h30 Confissões na Igreja até às 11h.
Dia 25 NATAL DO SENHOR - Ano A
Is 52, 7-10; Sal 97; Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18 ou Jo 1, 1-5. 9-14
Missas: 00h00, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar) - não há missa às 8h30.
00h00 Missa do Galo presidida pelo Bispo Diocesano.

REFLEXÃO

SEGUNDA-FEIRA - Jz 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25
Missa do Parto, no CUFC.
Confissões na Igreja até às 11h.
Confissões na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória.

Nº 1542

Com Maria e José...
O último domingo do Advento e os dias que se seguem estão
orientados à preparação imediata do Natal e melhor que
ninguém nos podem ajudar Maria e José. Quem mais que
Eles soube preparar o nascimento de Jesus?
Ambos, escolhidos para constituir a mais bela das famílias
humanas, foram visitados pelo mensageiro divino para não
temerem a grandeza e o mistério do projecto de salvação a
favor da humanidade, que passava pelo assentimento
generoso de um e outro.
"E o Verbo se fez carne e habitou entre nós".
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Dia 19
06h00
09h30
21h30
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E José? Que pensamentos terão passado pela mente de quem
se tinha casado com amor, ao ver inexplicavelmente aumentar
o volume da barriga da sua amada? Solidão, dúvidas e
perplexidade, momentos de profundo sofrimento interior
que o evangelista refere com admirável realismo.
Tratando-se porém de um homem justo, o amor e respeito
pela sua amada aconselhavam discrição e delicadeza em
assunto de tanta gravidade. E foi em sonhos que veio a
palavra de paz e de conforto: "José, filho de David, não
temas receber Maria, tua esposa."
"Não temas", "não temais", porque o nosso Deus não veio
para vencer pelo medo mas libertar-nos pelo Amor. Maria e
José são a nossa melhor prova.
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

À volta da mesa, no CUFC
Um belo postal de Natal

Esta terça-feira, a partir das 19h30,
decorre no CUFC a segunda edição de
"À volta da mesa", uma iniciativa que
integra Eucaristia, Jantar e uma boa
conversa. Neste mês de Dezembro,
como não podia deixar de ser, a
temática da conversa será o Natal,
concretamente algumas tradições
natalícias que serão partilhadas e
dadas a conhecer por alunos
portugueses e estrangeiros.

Queremos dar a conhecer o desenho
vencedor do concurso "O verdadeiro
Natal" que promovemos. Este trabalho
será usado no postal de Natal que
iremos oferecer nas celebrações do
dia de Natal e na acção congregadora
do Cantar dos Reis. Como já
anunciámos, o júri escolheu o trabalho
coletivo do 8º. ano da catequese.
Partilhamos aqui as palavras escritas
pelos autores do trabalho:
Foi com muita alegria que aceitámos o
desafio "O verdadeiro Natal", feito pela
nossa Paróquia. Desde logo, achamos
importante levar a concurso um
trabalho de grupo que fosse símbolo
da nossa reflexão sobre o que é o
"Verdadeiro Natal". A generosidade de
Maria e José são para nós o exemplo
de entrega e partilha que
pretendemos mostrar a esta
comunidade. O Menino, colocado
nesta manjedoura sob a forma de
coração, representa o grande amor de
Deus para com o mundo, pois
acreditamos que a sua vinda fará um
MUNDO MELHOR.

Cantar dos Reis. Quem quer?

No fim das missas deste
Domingo decorre o peditório
para as nossas Conferências
Vicentinas.

Entre os dias 3 e 9 de Janeiro iremos
como comunidade paroquial cantar os
Reis. A iniciativa congregadora figura
nas acções do plano pastoral e os
objectivos são: anunciar e levar a
alegria do Natal e ainda fazer a
experiência de uma Igreja em saída.
Haverá dois ensaios conjuntos: nas
quartas-feira, dia 21 e dia 28, às 21h,
no centro paroquial. Pedimos a quem
quer cantar connosco que apareça e
a quem toca algum instrumento
musical a trazê-lo para os ensaios.
Nesta altura podemos dizer que iremos
cantar em algumas casas de algumas
ruas mais próximas à Sé, com a
catequese dos mais velhos.
Cantaremos em alguns espaços públicos
e em alguns espaços comerciais com
os grupos de pessoas adultas. Também
as crianças da catequese da infância
irão cantar os reis, no dia 7 de Janeiro,
de tarde, na praça da República.

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 quarta semana do Advento, "Com Maria e
José", nos dispomos a acolher o Menino que nasce
para nós como Salvador.
Ao acender a quarta vela da coroa de Advento,
que as famílias também estão convidadas a fazer
em suas casas, fazemos a seguinte oração:
Com Maria e José,
Como Maria e José,
acolhemos a Palavra
confiamos na Promessa,
e firmamos nossa Esperança.
Queremos fazer de nossos braços
o regaço mais formoso
onde nasce o Salvador,
Jesus Cristo, Senhor.
Acendemos a quarta vela
deste caminho até ao Natal.
Vinde, Senhor Jesus!

Missa do Parto, no CUFC
Esta segunda-feira,
dia 19, às 06h00, na
Capela do Centro
Universitário Fé e
Cultura, terá lugar a
Missa do Parto, uma
secular tradição
madeirense que um pequeno grupo de
estudantes universitários pretende
dar a conhecer em Aveiro. Por isso, a
celebração poderá ser participada por
quem desejar. Terminará nos espaços
comuns da casa com o também
tradicional momento de convívio.

O Papa no Twitter
É o momento de dar espaço
à imaginação da misericórdia
para dar vida a tantas novas obras, fruto
da graça.
14.dezembro
O amor de Deus, que sabe ler o coração
de cada pessoa para entender o seu
desejo mais escondido, deve ter primazia
sobre tudo.
15.dezembro
O perdão é o sinal mais visível do amor
do Pai, que Jesus quis revelar em toda
a sua vida.
16.dezembro

