
JANEIRO   /   FEVEREIRO     2017

29 de JANEIRO de 2017 Nº 1548

Bem-Aventurados...!

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)

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - Hebr 11, 32-40; Sal 30; Mc 5, 1-20
21h00 Encontro regional dos assistentes do CNE.
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.

Dia 31 TERÇA-FEIRA - S. João Bosco, presbítero
Hebr 12, 1-4; Sal 21; Mc 5, 21-43

10h00 Jornadas de Formação Permanente do Clero, na casa diocesana.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 01 QUARTA-FEIRA - Hebr 12, 4-7. 11-15; Sal 102; Mc 6, 1-6
10h00 Jornadas de Formação Permanente do Clero, na casa diocesana.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Sessão sobre “Eutanásia: o não direito à vida”, no Seminário.

Dia 02 QUINTA-FEIRA - Apresentação do Senhor
Mal 3, 1-4 ou Hebr 2, 14-18; Sal 23; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32

10h00 Jornadas de Formação Permanente do Clero, na casa diocesana.
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes

da Missa.

Dia 03 SEXTA-FEIRA - S. Brás, bispo e mártir – S. Anscário, bispo
Hebr 13, 1-8; Sal 26; Mc 6, 14-29

15h00 Reunião dos responsáveis da catequese da infância, no centro
paroquial.

17h00 Missa em Vilar.
21h00 Apresentação da caminhada da Quaresma, no Seminário.

Dia 04 SÁBADO - S. João de Brito, presbítero e mártir
Hebr 13, 15-17. 20-21; Sal 22; Mc 6, 30-34

09h30 Encontro de pré-seminário (secundário), no Seminário.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 05 DOMINGO V DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

15h30 Assembleia Diocesana dos Consagrados, no centro paroquial.
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano, na Sé.

CARTÓRIO: dias 31.jan e 1.fev depois das 17horas.

Ainda há pouco começou a vida pública e, sem perder

tempo, Jesus expõe em síntese o que parecem propostas

de felicidade, verdadeiro travejamento de suporte a um

estilo de vida que realiza o Reino de Deus.

Num mundo em que cresce o isolamento e se erguem muros,

se exaltam nacionalismos e se torpedeiam direitos, em que

se asfixia a liberdade e idolatra o poder financeiro..., vale a

pena ser pobre, manso, puro, pacífico, misericordioso,

respeitador da dignidade humana, numa palavra, vale a pena

pautar a vida pelas Bem-Aventuranças? Sim!

Embora as Bem-Aventuranças sejam para todos, mais que

nunca, os cristãos devem ser os primeiros a assumi-las como

programa de vida, se querem efectivamente contribuir para

que o mundo – aqui e agora - seja mais justo, fraterno e

pacífico e também mais divino.

As leis que fazem o mundo “crescer”, segundo o projecto

de Deus, não serão nunca as do mais forte, ou do mais rico,

mas as que defendem a vida e promovem a liberdade, a

justiça e a paz, e não há caminho mais seguro e credível

que as Bem-Aventuranças para o realizar.

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, para tal, o telefone 234422182 ou o e-mail
secretaria@paroquiagloria.org.

Peregrinação Diocesana a Fátima | 4 de Março

- O que é a Assembleia
Litúrgica?

A Assembleia Litúrgica é a
comunidade cristã convocada e
reunida sob a presidência de um
ministro da Igreja para um acto
eclesial, especialmente para a
celebração eucarística do
domingo. Na Assembleia Litúrgica manifesta-se a Igreja, na sua unidade, na
diversidade das funções e na sua vitalidade. Na celebração da missa, Cristo está
presente, não só na pessoa do ministro (habitualmente o sacerdote), como na
Palavra proclamada, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho, mas também na
própria Assembleia congregada em Seu nome (IGMR, 27). Numa assembleia reunida
para a celebração da liturgia, cada qual tem o direito e o dever de desempenhar
o ofício que lhe pertence, de acordo com a diversidade da ordem e função.

Desta forma se manifesta a Igreja, nas suas diferentes
ordens e ministérios, como um corpo, cujos
membros constituem um só todo. A celebração da
Eucaristia é um encontro entre Cristo e a Igreja e
por isso a assembleia litúrgica tira a sua unidade da
“comunhão do Espírito Santo”, que congrega os
filhos de Deus no único corpo de Cristo.

* envie as suas questões para
doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (5)

No próximo domingo, concluindo a
Semana do Consagrado, decorre uma
Assembleia diocesana de todos os
Consagrados e Consagradas, promovido
pela CIRP, que terá lugar no nosso salão
paroquial. O programa é assim
composto:

15h30 Reflexão e Diálogo sobre
Pastoral Vocacional e
Intercongregacionalidade;

17h00 Lanche partilhado e
convívio;

18h30 Vésperas;

19h00 Eucaristia na Sé, presidida
pelo Bispo Diocesano.

Formação do Clero

Eutanásia: o não direito à vida

Esta quarta-feira, às 21h, haverá no Seminário
de Aveiro uma palestra aberta a todos os
interessados sobre "Eutanásia: o não direito à
vida", que contará com a presença de Isabel
Galriça Neto, que é deputada parlamentar pelo
CDS-PP. Como especialista em Cuidados
Paliativos publicou, entre outras, “A Dignidade
e o sentido da vida: reflexões sobre a nossa
existência” (co-autora), “Manual de Cuidados
Paliativos” (editora e co-autora) e ainda
“Cuidados Paliativos – Testemunhos”.

Assembleia
dos Consagrados

"Não temas, porque eu estou contigo" -
Comunicar esperança e confiança no
nosso tempo!

23 janeiro

O Reino de Deus já está entre nós como
uma semente escondida. Quem tem os
olhos puros consegue vê-la germinar.

 28 janeiro

O clero diocesano reúne-se esta
semana para as habituais jornadas de
formação permanente. Este ano tratará
de diversos temas ligados à
antropologia cristã, a partir da citação
bíblica «Deus os criou homem e
mulher» (Gn 1,27). Terça, quarta e
quinta-feira passam pela casa
diocesana, entre outros, os padres
Vasco Pinto de Magalhães, S.J. e Jorge
Cunha, bem como o juiz Pedro Vaz
Patto e Luís Silva.


