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Deus e César !

Dia 22 DOMINGO XXIX DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 45, 1. 4-6; Sal 95; 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
DIA MUNDIAL DAS MISSÕES: O ofertório das Missas deste Domingo
destina-se às Missões.

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - S. João de Capistrano, presbítero
Rom 4, 20-25; Sal Lc 1, 69-70; Lc 12, 13-21

21h30 Assembleia de Agentes de pastoral em Vilar, na cave da Igreja.

Dia 24 TERÇA-FEIRA - S. António Maria Claret, bispo
Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Sal 39; Lc 12, 35-38

21h30 Assembleia de Casais que preparam o Matrimonio e o Baptismo, no
Salão "Nossa Senhora da Glória" do centro paroquial.

21h30 Início da Catequese de adultos, no centro paroquial.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - Rom 6, 12-18; Sal 123; Lc 12, 39-48
15h00 Reunião geral do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 "Diálogos na Cidade - 500 anos da Reforma Protestante”, no Teatro

Aveirense.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - Rom 6, 19-23; Sal 1; Lc 12, 49-53
16h00 Reunião da CIRP, no Salão Nobre do centro paroquial.
21h00 Formação Bíblica sobre o Evangelho de S. Marcos, no Seminário. Com

apresentação da Caminhada de Advento.

Dia 27 SEXTA-FEIRA - B. Gonçalo de Lagos, presbítero
Rom 7, 18-25a; Sal 118; Lc 12, 54-59

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.

Dia 28 SÁBADO - S. Simão e S. Judas, Apóstolos
Ef 2, 19-22; Sal 18 A; Lc 6, 12-19

15h30 Reunião de Pais das Crianças do 3º ano de catequese, no salão "Nossa
Senhora da Glória" do centro paroquial.

16h30 Reunião de Pais das crianças da catequese em preparação para o
Baptismo, no centro paroquial.

19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 29 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano A
Ex 22, 20-26; Sal 17; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

12h00 Festa do Acolhimento das crianças do 1º ano de Catequese.
15h00 Formação Permanente para Visitadores dos Doentes, MECs e outros

interessados, no Seminário (termina às 17h).
15h30 Missa da Assembleia Diocesana do Renovamento Carismático, no salão

D. João Evangelista de Lima Vidal.

Jesus continua a ter muitos ouvintes, mas já lá vai o tempo
em que era notório o entusiasmo pelo seu belo e profundo
discurso. O ambiente, agora, já é de tensão. Como não
anda, porém, ao sabor de sondagens, nem pretende cativar
o voto dos ouvintes, Jesus não se refugia em respostas vagas
e de circunstância,  mesmo nas questões ardilosamente
colocadas pelos fariseus: "É lícito ou não pagar tributo a
César? " - A questão é tudo, menos inocente!
"Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus",
responde Jesus, com equilíbrio e sabedoria de Mestre.
Com esta resposta ninguém contava. Mas não é de política
que se trata, mas tão só, pela leitura de uma das faces da
moeda imperial, ocasião para lembrar os circunstantes do
cumprimento dos deveres cívicos - "dai a César o que é de
César ", não deixando de proclamar o primado de Deus sobre
as coisas e pessoas, mesmo dos imperadores. Somente a Ele
cabe a centralidade do coração e da vida dos homens.
Deus e César não se excluem, porque assim como temos
deveres no campo religioso, também os temos no âmbito da
sociedade civil, e destes, como daqueles, não nos devemos
dispensar. Este Evangelho deve levar os cristãos, mais uma
vez, a reflectirem sobre o modo como cumprem os seus
deveres de cidadãos, porque, se é verdade que para ser
cristão não basta ser um bom cidadão, também não é cristão
quem não for bom cidadão. Não se trata de fazer política,
mas de traduzir a máxima que Jesus deixou; "Dai a César o
que é de César e a Deus o que é de Deus".

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org

R
E
F
L
E
X
Ã
O

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S



- Ajoelhar-se

«O que faz uma pessoa quando se enche de orgulho?
Endireita-se, levanta a cabeça, apruma os ombros, o corpo
todo. Ao contrário, quando alguém é humilde de sentimentos
e se sente pequeno, inclina a cabeça,  "abaixa-se ". E tanto
mais profundamente o faz, quanto maior é aquele diante de
quem está, ou quanto menos ele próprio valer a seus olhos.
Mas onde sentimos nós mais claramente quão pouco somos
do que quando estamos diante de Deus? O Deus  grande
que era ontem como é hoje, e depois de séculos e milénios!
O Deus grande que enche a cidade inteira e o vasto
mundo e o incomensurável céu estrelado e diante do
qual tudo é como um grão de areia! O Deus Santo,  puro,
justo, infinitamente sublime... Como Ele é grande...  e
como eu sou pequeno! Tão pequeno que de modo nenhum me posso comparar
com Ele, que diante d’Ele sou nada!
...Para não se apresentar com tanta presunção, o homem ajoelha-se. E se para o
seu coração isso não bastar, pode até prostrar-se...
Quando dobrares o joelho, não o faças apressadamente e de forma descuidada.
Dá alma ao teu acto! E que a alma do teu ajoelhar consista em inclinar também
o coração diante de Deus, em profunda reverência.
Quando entrares ou saíres da Igreja, ou passares diante do Santíssimo,  dobra o
joelho profunda e lentamente e que todo o teu coração acompanhe este flectir.
Isso há-de significar: "meu Deus eu Vos adoro"!...
Isso sim que é humildade e verdade, e fará sempre bem à tua alma e aos outros.»

in "Sinais Sagrados" / Romano Guardini.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (33)
Dia Mundial das Missões

Oração Missionária

Maria, tu que escolheste o Verbo da Vida

na profundidade da tua fé humilde,

ajuda-nos a dizer SIM

à urgência de fazer renovar

a Boa Nova de Jesus no nosso tempo

Mãe da evangelização

movida pelo Espírito,

Fortalece em nós o novo ardor de

ressuscitados

para levar a todos o Evangelho

da Vida que vence a morte.

Intercede por nós, Rainha das Missões,

a fim de podermos ser audazes

na procura de novos caminhos

para que chegue a todos

a Salvação do teu Filho

Amen

Caminhada pela Vida
No próximo dia 4 de novembro, com
início às 16h30 no Cais da Fonte Nova,
junto ao Centro de Congressos, vai
devorrer uma CAMINHADA SOLIDÁRIA PELA

VIDA organizada pela ADAV (Associação
de Defesa e Apoio da Vida).
Com a inscrição, no valor de 5 Eur
recebe um Kit “sou solidário” e  pode
ser feita junto da Secretaria Paroquial
ou directamente no link
https://goo.gl/EFkuzw
Cada pessoa pode apoiar com alguns
bens essesnciais para bebés, como leite
NAN, leite UHT, papas, cereais,
bolachas, toalhitas e fraldas. A ADAV
agradece toda a colaboração.

Jornadas Nacionais de Catequistas
Subordinadas ao tema “Catequese: a Alegria do Encontro
com Jesus Cristo”, as Jornadas Nacionais de Catequistas
decorrerão de 3 a 5 de novembro em Fátima.
Do programa destacamos a Reflexão: «“Vimos o Senhor!
(Jo 20, 25) A alegria do encontro com o ressuscitado”,
pelo P. Mário Rodrigues de Sousa a conferência “Linhas
Programáticas para a Catequese”, pelo Sr. Bispo
D. António Moiteiro e a conferência: “O encontro com
Jesus Cristo”, pelo P. José Frazão, S.J.

500 anos da Reforma Protestante
Na próxima quarta-feira, dia 25, pelas 21h30,
decorre no Salão Nobre do Teatro Aveirense
mais um “DIÁLOGOS NA CIDADE”, desta vez com
o tema“500 anos da Reforma Protestante”.
Contam com a participação de D. Manuel Felício
(Bispo da Guarda) e Eva Michel (Teóloga e
Pastora Presbiteriana) e com o moderador
António Marujo.
Em mais esta organização da Comissão Diocesana da Cultura será debatido o tema
da Reforma Protestante, sobre o que a motivou; Em que ponto está o diálogo
ecuménico? Para onde querem caminhar as Igrejas Cristãs? A entrada é livre.


