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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)

REFLEXÃO

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - Bb. Francisco e Jacinta Marto
Sir 1, 1-10; Sal 92; Mc 9, 14-29
21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima - Vilar.
21h30 Segundas.com, no Salão Paroquial da Vera Cruz.

“Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas; não vim
passado, não sem deixar um aviso sério: “Se a vossa justiça
não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino
dos Céus”.
Fica claro que Jesus não se revê no comportamento de
quantos pautam a sua relação com os outros na Lei do “olho
por olho e dente por dente”, ou mesmo dos que se

Dia 22 QUARTA-FEIRA - Cadeira de S. Pedro, Apóstolo
1 Pedro 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19
10h00 Reunião do Clero do Arciprestado de Aveiro, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Ensaio dos coros para a Peregrinação Diocesana a Fátima, na Sé.

preocupam no mero cumprimento exterior da Lei de Moisés
e vai mais longe, põe mesmo a fasquia no máximo: “Sede
perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito”. Doravante,
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Dia 24 SEXTA-FEIRA - Sir 6, 5-17; Sal 118; Mc 10, 1-12
17h00 Missa em Vilar.

Sede perfeitos…
revogar, mas completar”, disse-nos Jesus, no domingo

Dia 21 TERÇA-FEIRA - S. Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja
Sir 2, 1-13 (gr. 1-11); Sal 36; Mc 9, 30-37
19h00 À volta da mesa, no CUFC (missa, jantar e conversa com o
seleccionador Fernando Santos).
21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Reunião do Conselho Económico, na residência paroquial.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - S. Policarpo, bispo e mártir
Sir 5, 1-10 (gr. 1-8); Sal 1; Mc 9, 41-5
21h30 Reunião geral do Agrupamento 794-Vilar.
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expurgada dos abusos e interpretações farisaicas, a nova
Lei, última e perfeita, é a da Caridade. Sem limites de espaço,
cultura, raça ou religião. Para Jesus não há inimigos e
afastados, mas todos irmãos e próximos.
Amar, orar, oferecer, bendizer, emprestar, fazer bem…, são
verbos de cuja conjugação depende um projeto de vida
belo, rico e feliz, como deve ser o dos cristãos. Apesar de a

Dia 25
15h30
19h00
20h30

SÁBADO - Sir 17, 1-13 (gr. 1-15); Sal 102; Mc 10, 13-16
Reunião de pais do 3º ano de catequese, no centro paroquial.
Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Baile de Carnaval organizado pelos caminheiros dos agrupamentos 794Vilar e 1088-S. Bernardo, no salão paroquial de S. Bernardo.

Dia 26 DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 14-15; Sal 61; 1 Cor 4, 1-5; Mt 6, 24-34
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

fasquia estar imensamente alta, não devemos desistir de a
manter elevada, porque a perfeição a que Jesus nos desafia
não é meta que se atinge, mas ideal que não se esquece.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
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Dois dedos de Liturgia (8)
- O que é a participação plena na liturgia?
Continuamos a procurar uma maior consciência
sobre a forma de participar, ou seja, de tomar
parte na liturgia, de maneira activa, plena e
consciente. A celebração da Missa é, por sua
natureza, "comunitária". Por isso, para uma
participação plena têm importância os gestos, os
ritos, os sinais, as atitudes, os ritmos, os diálogos,
as aclamações, rezadas ou cantadas, e até mesmo os silêncios, como já se disse
a propósito da participação activa. Esta plenitude da participação está, pois,
profundamente ligada ao corpo e à atitude corporal. O cardeal Ratzinger escreveu
a este propósito: "exige-se do corpo muito mais do que carregar aparelhos ou
coisa semelhante". O estar de pé, ou sentado, ou de joelhos, bater no peito ou
fazer o sinal da cruz, dar o ósculo da paz, responder em voz alta, cantar, fazer
silêncio, numa atitude de unidade, sem uniformismo, em assembleia contribui
para a beleza da liturgia.
* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Tai-chi e Espiritualidade

Baile de Carnaval
No dia 25 de Fevereiro, os caminheiros
do agrupamento 794-Vilar e do
agrupamento 1088-S. Bernardo
promovem um Baile de Carnaval, no
Salão Paroquial de S. Bernardo, a partir
das 20h30. Há bilhetes que podem ser
adquiridos pelo contacto 913701103.

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.

Maria, Mãe de Misericórdia e Modelo do Discípulo
Sob este slogan participaremos na peregrinação diocesana
ao Santuário de Fátima, no próximo dia 4 de Março. No
nosso arciprestado de Aveiro mais de 800 pessoas se
inscreveram na modalidade que inclui a viagem em
autocarro com um kit próprio preparado para o efeito
(com terço, bandana e guião). Na próxima semana
informaremos acerca dos locais e horários das partidas
(sobretudo para os 150 inscritos da nossa paróquia).
Como já anunciámos, estão marcados dois ensaios para
os grupos corais: esta quarta-feira, dia 22 e dia 2 de
Março às 21h na Sé.

A Peregrinação Cristã
Importa ter em conta, desde já, que fazer uma peregrinação não é fazer uma
caminhada. Por isso, neste tempo que nos separa desta acção diocesana tornase oportuno tomar consciência da espiritualidade própria da Peregrinação Cristã.
Cada peregrinação concretiza diferentes dimensões: escatológica (que manifesta
que somos peregrinos a caminho da Pátria celeste); penitencial (caminho de
ascese, de conversão, de mudança); festiva (que manifesta a alegria e a comunhão
do encontro); cultual (com a centralidade própria da celebração litúrgica) e
apostólica (com o anúncio de fé inerente ao caminho, durante o qual os peregrinos
se tornam pregoeiros e testemunhas de Cristo).

Caminhada da Quaresma 2017
Está apresentada a caminhada
diocesana para o tempo quaresmal. O
lema e as demais propostas da Diocese
ajudam a tomar consciência do nosso
baptismo, como vocação. Por isso, tem
como pressupostos a dimensão
vocacional, a centralidade da Palavra
de Deus , a família como espaço onde
se vive e cresce na fé e a dimensão da
caridade e da solidariedade. Semana a
semana, na liturgia eucarística, nas
catequeses e na família, pela oração,
pela renúncia, pela penitência teremos
oportunidade de preparar a nossa vida
para celebrar dignamente o mistério
Pascal.

O Papa no Twitter
Quantas vezes na Bíblia o
Senhor nos pede para
acolhermos os migrantes e estrangeiros,
lembrando-nos que também nós somos
estrangeiros!
18.Fevereiro
Convido todos a combater a pobreza
material e espiritual. Vamos edificar
juntos a paz e construir pontes.
16.Fevereiro
A cultura do descarte não é de Jesus. O
outro é meu irmão, para além de toda
barreira de nacionalidade, de classe social
e de religião.
15.Fevereiro

