INFORMAÇÕES
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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)

26 de FEVEREIRO de 2017

Nº 1552

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - Sir 17, 20-28 (gr. 24-29); Sal 31; Mc 10, 17-27
REFLEXÃO

Dia 28 TERÇA-FEIRA - Sir 35, 1-15 (gr. 1-12); Sal 49; Mc 10, 28-31
CARNAVAL (não há serviço de Cartório)
21h00 Ensaio dos grupos corais paroquiais para a missa de quarta-feira de
Cinzas, na Sé.

“Eu não te esquecerei”
Depois da elevada fasquia que Jesus nos apresentou no
último domingo, a mensagem deste anda à volta do Amor

Dia 01 QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Dia de Jejum e Abstinência
Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
Retiro do movimento de Vida Ascendente, em Fátima.
10h00 Recoleção do Clero, Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Missa presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

que Deus nos tem, inquebrantável e exclusivo.

Dia 02 QUINTA-FEIRA - Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes
da Missa.
21h00 Ensaio dos coros para a Peregrinação Diocesana a Fátima, na Sé.

não se cansa de nos amar: “Poderá a mulher esquecer a

São apenas dois os versículos do profeta Isaías que compõem
a primeira leitura, mas são densos e claros na afirmação
solene de que Deus, nosso Pai, nos ama, para além de quanto
se possa imaginar. Não se esquece de nós, não nos abandona,
criança que amamenta…? Mas ainda que ela se esquecesse,
Eu não te esquecerei”.
No Evangelho, em linguagem bela e poética, atual e oportuna,

Dia 04 SÁBADO - Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32
PEREGRINAÇÃO DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA
09h00 Encontro do pré-seminário (secundário), no Seminário.
19h00 Missa vespertina na Sé (NÃO há missa vespertina em Santiago)
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Dia 03 SEXTA-FEIRA - Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15
15h00 Reunião dos responsáveis da catequese da infância, no centro
paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via-Sacra, na Sé.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Sé.

Jesus diz-nos que à medida que Deus for dispensado, a vida
torna-se uma corrida aos saldos e o coração enche-se de
ilusões, medos e frustrações.
Jesus não recomenda a preguiça nem desvaloriza o trabalho
do homem. Apenas nos quer dizer que, se tudo é de Deus e
está nas Suas mãos, o que importa primeiro é procurar o
Seu Reino e a Sua Vontade, sem dramatismos nem ansiedades.
Livres e sempre confiantes. Só assim somos felizes.
P. Fausto

Dia 05 DOMINGO I DA QUARESMA - Ano A
Gen 2, 7-9 – 3, 1-7; Sal 50; Rom 5, 12-19 ou Rom 5, 12. 17-19; Mt 4, 1-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
10h00 Missa com promessas do 797-Vilar, na igreja de Vilar.
19h00 Missa estacional presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

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

Dois dedos de Liturgia (9)
- O que é a participação consciente na liturgia?
Concluímos esta fase sobre a participação na liturgia que
deve ser "ativa, plena e consciente" tentando
compreender este terceiro adjectivo. Ter consciência,
é dar-se conta, é aperceber-se. É também fazer luz, isto
é, crescer na compreensão da palavra, do gesto, do rito.
Na liturgia e especialmente na eucaristia deve procurarse, portanto, "que os cristãos não assistam a este mistério
de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas
participem da ação sagrada, consciente, piedosa e
ativamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações; sejam
instruídos na palavra de Deus; alimentem-se na mesa do Corpo do Senhor; deem
graças a Deus; aprendam a oferecer-se a si mesmos, ao oferecer juntamente
com o sacerdote, não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada; que dia após dia,
por meio de Cristo mediador, progridam na união com Deus e entre si, para que
finalmente Deus seja tudo em todos" (SC 48).
* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Maria, Mãe de Misericórdia e Modelo do Discípulo
Sob este slogan iremos em peregrinação ao Santuário de Fátima, no próximo
sábado. Da nossa paróquia partem três autocarros. Pedimos que os inscritos
levantem, a partir de quarta-feira, na secretaria paroquial, um ingresso que dará
acesso ao autocarro. Os materiais do kit (terço e bandana) serão entregues já
no autocarro. Convidamos todos a estarem um pouco antes da partida para uma
breve oração de bênção e envio dos peregrinos.
07h15 concentração e pequena oração no adro da Sé
07h30 saída dos autocarros (em frente ao Museu)
11h00 missa na basílica da Santíssima Trindade
13h00 almoço (cada um providencie, ou farnel ou
restaurante)
15h30 recitação do terço na Capelinha das Aparições
17h30 regresso a Aveiro

O Papa no Twitter
Vamos nos sentir movidos pelo Espírito Santo para encontrar com coragem
estradas novas para o anúncio do Evangelho.
19.Fevereiro
Deus sabe melhor do que nós do que precisamos; devemos confiar n’Ele, porque
os seus caminhos são muito diferentes dos nossos.
21.Fevereiro

Caminhada da Quaresma. "Sou baptizado, sou chamado"
Começa a Quaresma, com a recordação que somos
frágeis. Quarta-feira de Cinzas marca o tom de um
caminho que se pretende de renovação, de
conversão, de vida nova.
A caminhada da diocese, com o lema "Sou
baptizado, sou chamado", ajudará a tomar
consciência do baptismo como vocação. Colocando
no centro deste caminho a Palavra de Deus, como
fonte onde se bebe, daí resultará um desafio
semanal para ser vivido por todos.
Na liturgia, o objectivo é destacar a Palavra de
Deus, cuidando da sua proclamação, com pequenos gestos e símbolos. Também o
mesmo desafio se coloca à família: destacar em casa o lugar da Palavra de Deus.
Neste âmbito, na catequese da iniciação, entregaremos às crianças até ao 4.ano
uma pequena proposta de oração para ser rezada em família, acompanhada de
um pequeno jogo.
Para todos o demais, no Diálogo, dedicaremos espaço a uma proposta de reflexão
e oração para ser feita individualmente ou em família.
O livro Rezar na Quaresma, dos Salesianos, volta a ser um subsídio muito simples
para a oração individual.
A Quaresma é um tempo rico de sinais e de propostas celebrativas e sacramentais.
Tudo se deve ordenar para a
conversão pessoal do coração e a
mudança de vida.
Não se deve esquecer a dimensão
da renúncia. Nesse sentido a
diocese já estabeleceu a
finalidade
do
contributo
penitencial: metade para apoio às
crianças que hoje passam fome no
Sudão do Sul e outra metade para
implementar percursos de
formação cristã na nossa diocese.
Ainda estão abertas as inscrições
para o workshop sobre Tai-chi e
Espiritualidade, promovido pelo
Serviço de Espiritualidade do
Seminário, nos dias 11 e 12 de
Março.

A OFS abre as Igrejas de
S. Francisco e Sto. António na
quarta-feira de cinzas. Haverá
Laudes, bênção do pão, terço,
Vésperas, via-sacra e Missa.

