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12 de FEVEREIRO de 2017

Dia 12 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM - Ano A
Sir 15, 16-21 (15-20); Sal 118; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

REFLEXÃO

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - Gen 4, 1-15. 25; Sal 49; Mc 8, 11-13
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.
Dia 14 TERÇA-FEIRA - S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo, Padroeiros da Europa
Act 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
Dia 15
15h00
18h00
21h00
21h30

No domingo passado a luz era o tema central da Palavra de
acreditamos, apesar de omnipotente, não é prepotente,
não impõe a Sua vontade mas faz-nos propostas de vida, de
vida em abundância.
Não somos forçados a seguir os Mandamentos da Lei de
Deus, mas, visto que amamos Deus nosso Pai, e sabemos que
a obediência à Sua Lei é o caminho da vida, guardamos os
Mandamentos e, ao fazê-lo, damos a melhor prova do bom
uso da nossa liberdade.
Se no Antigo Testamento o importante era o cumprimento

Dia 16 QUINTA-FEIRA - Gen 9, 1-13; Sal 101; Mc 8, 27-33
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Dia 18 SÁBADO - S. Teotónio, presbítero
Hebr 11, 1-7; Sal 144; Mc 9, 2-13
09h00 Encontro do pré-seminário (9º ano), no Seminário.
09h00 Preparação para o Matrimónio, nas dominicanas (termina às 18h).
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

"Se quiseres..."
Deus e neste parece ser a liberdade. O Deus em quem

QUARTA-FEIRA - Gen 8, 6-13. 20-22; Sal 115; Mc 8, 22-26
Reunião Geral do Movimento de Vida Ascendente
Missa em Santiago.
Concerto de órgão de tubos, por Giampaolo de Rosa, no centenário
do nascimento do Padre Manuel Faria, na Sé.
Tertúlia sobre o aborto, no CUFC.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - SS. Sete Fundadores da Ordem dos Servitas de Nossa Senhora
Gen 11, 1-9; Sal 32; Mc 8, 34 – 9,1
15h00 Reunião de Responsáveis de Catequese de Infância
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Nº 1550

material da Lei, no Novo o que glorifica Deus e nos dignifica
é fazermos da obediência legal uma verdadeira relação de
amor. É aqui que Jesus, ao retomar o tema da Lei de Deus,
abre a porta para a novidade radiosa e surpreendente do
cumprimento da Lei com amor e por amor.
Com Jesus importa descobrir o espírito para além da letra.
Cumprir bastava aos fariseus e doutores da lei, mas cumprir
com amor e por amor é dos discípulos de Jesus. Com
sinceridade e verdade. A escolha é livre, com resultados
diferentes. A decisão é nossa.
P. Fausto

Dia 19 DOMINGO VII DO TEMPO COMUM - Ano A
Lev 19, 1-2. 17-18; Sal 102; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
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Dois dedos de Liturgia (7)
- O que é a participação activa na liturgia?
Procuremos compreender melhor o que significa
participação activa na liturgia, tendo por base o
que se disse no número anterior. Na liturgia os fiéis
participam, tomam parte da obra salvífica de Deus,
operada por Cristo, em favor do seu Povo. Só há
participação se ela for activa, ou seja, se ela envolver
a pessoa toda inteira, interna e externamente: espírito,
mente, sentidos, gestos, palavras, silêncios. Portanto,
não se trata simplesmente de fazer coisas na liturgia.
Trata-se da disposição e da docilidade de coração
para se abrir, pelo Espírito Santo, à acção de Deus. Na assembleia eucarística,
cada pessoa participa activamente por meio de aclamações, dá resposta às
saudações e orações do que preside, do acto penitencial, da profissão de fé, da
oração universal, na oração do Pai Nosso, entre outros.
* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Peregrinação Diocesana a Fátima - 4 de Março
Até ao final das missas deste domingo recebemos inscrições
para a peregrinação a Fátima. Na secretaria recebemos até
quarta-feita.
Voltamos a pedir 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 email secretaria@paroquiagloria.org.
Informamos que estão marcados dois ensaios para os grupos corais a fim de se
preparar a animação da Eucaristia desta Peregrinação Diocesana. Decorrerão na
Sé nos seguintes dias:
- 22 de fevereiro (quarta-feira), às 21h00
- 2 de março (quinta-feira), às 21h00

Concerto de Órgão

Tai-chi e Espiritualidade

A Associação Cultural Manuel Faria e a
Associação Musical pro-organo
promovem esta quarta-feira às 21h na
Sé um concerto de órgão de tubos a
cargo de Giampaolo di Rosa, no âmbito
do centenário de nascimento do
Pe. Manuel Faria. Será interpretado o
“tríptico litúrgico” da autoria deste
compositor bracarense. A entrada é
livre.

O Serviço de Espiritualidade do
Seminário Santa Joana Princesa
promove, nos dias 11 e 12 de Março,
um workshop sobre Tai-chi e
Espiritualidade. Estão abertas as
inscrições até ao dia 2 de março para
todos os interessados pelos seguintes
contactos: geral@seminarioaveiro.org;
938306914.

A fé de um campeão
O Selecionador Nacional de Futebol, Fernando Santos,
estará no CUFC para uma conversa com estudantes
universitários no próximo dia 21, às 21h. "A fé de um
campeão" é o mote da conversa que se insere na habitual
iniciativa "À volta da mesa". Primeiro haverá missa às 19h,
seguindo-se jantar com menu económico. A organização
informa que a entrada é gratuita e prioritária a estudantes.
Há bilhetes disponíveis para a conversa que podem ser
levantados a partir desta semana no CUFC. Esta acção
inaugura o programa da celebração dos 30 anos da criação do Centro Universitário
Fé e Cultura.

O Papa no Twitter

Tertúlia sobre aborto no CUFC
A esperança abre novos horizontes, permite-nos sonhar o que não é sequer
imaginável.
09.Fevereiro
Escutemos o grito de tantas crianças escravizadas. Ninguém fique indiferente a
essa dor.
07.Fevereiro
Ser fiel significa aprender a enxergar com os olhos da fé.
06.Fevereiro

17 MIL ABORTOS POR ANO, UM PROBLEMA DE SAÚDE
PÚBLICA" é a temática de um encontro promovido pela
Comissão Diocesana da Cultura que terá como interveniente
o Professor Doutor Walter Osswald. Decorre no Centro
Universitário Fé e Cultura, esta quarta-feira, às 21h30,
com entrada livre.

