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22 de JANEIRO de 2017 Nº 1547

Chamados e discípulos!

Dia 22 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sal 26; 1 Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23  ou  Mt 4, 12-17
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - 1 Hebr 9, 15. 24-28; Sal 97; Mc 3, 22-30
21h00 Encontro Regional de Assistentes do CNE.
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.

Dia 24 TERÇA-FEIRA - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
Hebr 10, 1-10; Sal 39; Mc 3, 31-35

19h30 À volta da mesa, no CUFC.
21h00 Oração ecuménica, na igreja Metodista de Aveiro.
21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - Conversão de S. Paulo, Apóstolo
Act 22, 3-16 ou Act 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18
Fim da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos.

18h00 Missa em Santiago.
21h00 Reunião de direcção do Patronato de Vilar.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - S. Timóteo e S. Tito, bispos
2 Tim 1, 1-8  ou  Tit 1, 1-5; Sal 95; Mc 4, 21-25  ou  Lc 10, 1-9

21h15 Reunião do Serviço de Vocações, Acolhimento e Formação Espiritual,
no Seminário.

Dia 27 SEXTA-FEIRA - S. Ângela Merici, virgem
Hebr 10, 32-39; Sal 36; Mc 4, 26-34

17h00 Missa em Vilar.

Dia 28 SÁBADO - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
Hebr 11, 1-2. 8-19; Sal Lc 1, 69-70; Mc 4, 35-41

09h00 3ª sessão das III Jornadas de Formação Litúrgica, no Seminário.
14h30 Workshop de Espiritualidade “A acédia espiritual ou o marasmo do dia-

a-dia” pelo Pe. João Santos, no Seminário.
15h30 Reunião de pais do 3º ano de catequese, no centro paroquial.
16h30 IV Sessão de Formação de acólitos, na Sé.
19h00 Missa vespertina com Festa das Bem-aventuranças (7º ano), na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.
20h00 Avaliação e convívio do Cantar dos Reis, no centro paroquial.

Dia 29 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - Ano A
Sof 2, 3; 3, 12-13; Sal 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Respondendo à apresentação de Jesus feita no domingo
passado por João Baptista, eis-nos nas margens do mar da
Galileia, perto de Cafarnaum, a acompanhar Jesus no que
parece ser o início de uma nova etapa da Sua vida.

O Seu discurso curto e incisivo era vigoroso e claro, como
o de João Baptista, e não deixava ninguém indiferente, nem
mesmo os pescadores que, diariamente, arrancavam ao mar
o magro sustento dos seus.

E aconteceu que numa daquelas caminhadas junto ao mar,
Jesus viu dois homens a lançarem as redes e gritou: “Vinde
e segui-Me, e farei de vós pescadores de homens”. Eram
dois irmãos, Simão e André. A reacção foi imediata e franca,
porque “eles deixaram logo as redes e seguiram-nO”. E o
mesmo aconteceu, um pouco mais à frente, com outros
dois irmãos, que consertavam as redes.

Estes foram chamados para uma missão especial, mas a todos
é lançado o mesmo desafio: “Arrependei-vos, porque está
próximo o Reino dos Céus”. Não somos, pois, chamados a
fazer a mesma coisa, nem temos de percorrer o mesmo
caminho no seguimento de Jesus, mas a todos os chamados
ao Reino é pedida generosidade, fidelidade e confiança na
resposta ao Mestre. É isto que caracteriza o verdadeiro
discípulo de Cristo.

P. Fausto
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O Papa no Twitter

Como Igreja diocesana, iremos peregrinar ao Santuário de
Fátima, no dia 4 de Março. Estão abertas, até 15 de
Fevereiro, as inscrições na secretaria paroquial para quem
deseja participar. As paróquias do arciprestado de Aveiro
criaram um kit que custa 12 euros e inclui a viagem em
autocarro, uma bandana, um terço e ainda o material
disponibilizado pela Diocese.
Pedimos aos que pensam participar nesta peregrinação e
usem meio de transporte próprio que nos indiquem essa intenção para
providenciarmos os necessários guiões da peregrinação. Pode usar o telefone
234422182 ou o e-mail secretaria@paroquiagloria.org.

Peregrinação Diocesana a Fátima | 4 de Março

A unidade dos cristãos não é fruto de nossos esforços humanos, mas é um
dom que vem do alto.                                                         20 janeiro

A paz é uma «virtude ativa», que requer o empenho e a cooperação de cada indivíduo
e do corpo social no seu todo.                                                         17 janeiro

Como se faz a incensação ?
Continuamos neste ponto à incensação. Depois
de percebermos o porquê agora procuramos o
como se faz a incensação.

O número 277 da Instrução Geral do Missal Romano
diz que "antes e depois da incensação, faz-se uma
inclinação profunda para a pessoa ou coisa incensada, excepto ao altar e às
oblatas para o sacrifício da Missa". Diz também qual o número de “ductos” em
cada caso (o "ducto" é cada uma das elevações que se imprimem ao turíbulo):
"Incensam-se com três ductos do turíbulo: o Santíssimo Sacramento, as relíquias
da Santa Cruz e as imagens do Senhor expostas à veneração pública, as oblatas
para o sacrifício da Missa, a cruz do altar, o Evangeliário, o círio pascal, o sacerdote
e o povo. Incensam-se com dois ductos as relíquias e imagens dos Santos expostas
à veneração pública, e só no início da celebração, depois da incensação do
altar". Por fim, este mesmo número fala do "icto" que é o impulso dado ao turíbulo
para trás e para a frente.

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (4)

A Confraria do Senhor dos Passos, da
nossa Paróquia, informa que irá iniciar
o peditório porta a porta,
especialmente ao longo dos próximos
sábados.
Desde já se pede o melhor acolhimento
e generosidade que permita que o
Tríduo, nos dias 31 de Março e 1 e 2
de Abril, decorra com a beleza e a
solenidade necessárias.

Senhor dos Passos

À volta da mesa no CUFC
Esta terça-feira, a partir das 19h30,
realiza--se no CUFC mais uma edição
de "À volta da mesa", com missa, jantar
e uma boa conversa. Este mês e em
plena semana de oração pela Unidade
dos Cristãos, o ecumenismo e o papel
das religiões na construção da paz será
o mote para uma conversa, com o
professor universitário Belmiro Pereira.

Convívio do Cantar dos Reis
No próximo sábado, dia 28, a partir
das 20h, faremos a avaliação e o
convívio do cantar dos Reis, no
centro paroquial. Convidamos as
pessoas que participaram em
qualquer dos dias desta acção a
estarem presentes e a trazerem
alguma coisa para partilhar na mesa
de convívio.

Silêncio, de Martin Scorsese
"Missão e Fé no Silêncio de Martin
Scorsese" é o tema que o Pe. Adelino
Ascenso partilhará numa tertúlia que
decore no próximo domingo, a partir
das 18h, no Centro Universitário Fé e
Cultura. Trata-se de uma iniciativa a
propósito do filme que chegou agora
às salas de cinema inspirado no livro
de Shusaku Endo. Tem entrada livre e

é promovida
pela CVX
Aveiro e pelo
Serviço de
Espiritualidade
do Seminário
Santa Joana.

Sessão sobre a eutanásia
No dia 1 de Fevereiro, às 21h, haverá
no Seminário de Aveiro uma palestra
aberta a todos sobre "Eutanásia: o não
direito à vida", que contará com a
presença da Dra. Isabel Galriça Neto,
especialista em cuidados continuados.

Pastoral Sócio-caritativa
Esta sexta-feira, dia 27, a partir das
21h, decorre no Centro Universitário
Fé um Cultura, um encontro
promovido pelo Secretariado
Diocesano da Pastoral Sócio-caritativa.
"O que fazes ao teu irmão?" é a
pergunta lançada para a conversa
moderada pelo jornalista Jorge Pires
Ferreira, e que conta com a presença
do Pe. João Gonçalves, Paulo Costa e
Lacerda Pais.

Celebração ecuménica

Continuamos a viver esta semana de oração
pela Unidade dos Cristãos sob o lema
"Reconciliação. É o amor de Cristo que
nos impele" (2 Cor 4, 14-20). Neste contexto,
esta terça-feira, às 21h, tem lugar uma
Celebração Ecuménica que reúne católicos
e metodistas na igreja evangélica metodista
de Aveiro, sediada na Rua Eng. Oudinot.


