INFORMAÇÕES

OUTUBRO / NOVEMBRO

2017

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)
MUDANÇA DA HORA: às 2h atrase o seu relógio 60min.
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.

REFLEXÃO

29 de OUTUBRO de 2017

Dia 30 SEGUNDA-FEIRA - Rom 8, 12-17; Sal 67; Lc 13, 10-17

Dia 01 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar) (não há missa em Santiago).
16h00 Celebração da Palavra, nos cemitérios Central e Sul.

Dia 04 SÁBADO - S. Carlos Borromeu, bispo
Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Sal 93; Lc 14, 1. 7-11
09h30 Pré-Seminário para rapazes do 5º e 6º ano, no Seminário Diocesano.
16h30 Caminhada Solidária pela Vida, com partida do Cais da Fonte Nova.
19h00 Missa vespertina animada pelo agrupamento 794-Vilar, na Sé
19h00 Missa verpertina em Santiago.
Dia 05 DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - Ano A
Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10; Sal 130; 1 Tes 2, 7b-9. 13; Mt 23, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Tudo vai e vem dar aqui.Tudo o que Deus ensinou na Lei e
recordou por meio dos profetas se reduz a estes dois
mandamentos. Tudo o que Jesus realiza e diz nas Suas
catequeses tem este centro. E nós?
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Dia 03 SEXTA-FEIRA - S. Martinho de Porres, religioso
Rom 9, 1-5; Sal 147; Lc 14, 1-6
Início das Jornadas Nacionais de Catequistas, em Fátima (termina dia 5)
15h30 Reunião de responsáveis da catequese de infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória", na Igreja.

Dois em Um !
A liturgia da Palavra deste domingo está resumida na breve
passagem do Evangelho, onde Jesus, em resposta a uma
questão embaraçosa, colocada por um doutor da lei, declara
solenemente O Primado do Amor: "Amarás o Senhor, teu
Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com
todo o teu espírito... Amarás o teu próximo como a ti mesmo".

Dia 31 TERÇA-FEIRA - Rom 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-21
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 02 COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
Is 25, 6a-7-9; Sal 22; 1 Tes 4, 13-18; Jo 6, 51-58
08h30 Missa na Sé.
10h30 Missa no cemitério Central, presidida pelo Sr. Bispo.
16h00 Missa no cemitério Sul.
19h00 Missa na Sé.
21h00 Formação Bíblica sobre o Evangelho de S. Marcos, no Seminário
Diocesano. Com apresentação da Caminhada de Advento.
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Nós temos bem decorada esta síntese, mas na realidade da
nossa vida, sentimos que Deus não tem sempre o primeiro
lugar no coração, que a nossa atenção anda centrada em
pessoas e coisas e que há deuses a quem prestamos culto...
Jesus diz-nos que Deus não vem roubar nada, não disputa o
lugar a ninguém e a ninguém dispensa do cumprimento das
suas obrigações. Tudo na vida é uma questão de amor,
cabendo-nos, apenas, procurar dar ao Senhor o lugar que
Lhe compete no nosso dia-a-dia, nos planos e nas decisões,
e deixarmos que seja o coração a guiar-nos.
P. Fausto

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

Dois dedos de Liturgia (34)
- A bênção
Só pode abençoar quem tem autoridade,
por isso só Deus pode abençoar.
Quando abençoa, Deus fixa o olhar sobre a
criatura e chama-a pelo nome por isso o
poder de abençoar provém sempre de Deus
e torna-se estéril quando alguém pretende
possuí-lo por virtude própria.
Ele concedeu esta força de benção divina
àqueles que na terra fazem as suas vezes
tanto que pelo mistério do matrimónio
cristão, possui-a o pai e possui-a a mãe. Pelo
ministério da consagração presbiteral temna o sacerdote. Pelo mistério do batismo e pelo sacerdócio real da confirmação,
deles são feitos participantes aqueles que “amam a Deus com todo o coração
com toda a alma e com todas as tuas forças e ao próximo como a si mesmos”. A
todos estes, deu Deus o poder de abençoar com a sua própria vida, a cada um,
de modo diferente, segundo ministério que se lhe confia.
A benção tem a sua expressão na mão, por meio de alguns gestos. Impõe-se a
mão sobre a cabeça na confirmação e na ordenação, para que por ela desça
para alma o que vem de cima, o que nasce do espírito de Deus. Com ela se traça
o sinal da cruz na fronte ou sobre a pessoa, para que nela se derrame a plenitude
de Deus. Porque a mão é dispensadora: ela cria, ela forma, ela dá! Mas a benção,
por excelência, é a do Santíssimo com o corpo de Cristo no Sacramento do altar.
Deve realizar-se com grande respeito, observando a disciplina do mistério.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Semana dos Seminários - 12 a 19 de Novembro
O lema desta semana é a frase pronunciada por Maria no episódio das Bodas de
Caná: «Fazei o que Ele vos disser» (Jo.2,5). Após a interpelação dirigida a Jesus
- «Não têm vinho!», Maria volta-se para os serventes para que estes, seguindo a
palavra de Jesus, tudo façam para que a sua Hora
chegue. O apelo da Mãe do céu dirige-se agora a todos
e a cada um: aos batizados, chamados a servir o Senhor;
a todos os que estão em formação nos seminários;
àqueles que o servem nos vários ministérios e formas de
vida consagrada.
da Mensagem de D. António Azevedo

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
conferência “Linhas Programáticas para
a Catequese”, pelo Sr. Bispo
D. António Moiteiro.

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).
A inscrição (no valor de 5 Eur) pode
ser feita junto da Secretaria Paroquial.
Cada pessoa pode apoiar com alguns
bens essenciais para bebés, como leite
NAN, leite UHT, papas, cereais,
bolachas, toalhitas e fraldas. A ADAV
agradece toda a colaboração.

Fórum Ecuménico
Jovem
Decorre, no Centro Pastoral do
Seminário Menor de Braga, no próximo
dia 4 de Novembro o XIX Fórum
Ecumérico Jovem (FEJ), com Tema:
“Eis que faço novas todas as
coisas”(Ap. 21, 5), para dar
continuidade à celebração do 500
anos da Reforma, procurando colocar
em evidência os dons espirituais por
ela trazidos.
O FEJ inicia às 9h30 com o
acolhimento, seguido da celebração
inicial. Haverá um painel em torno da
Reforma, com espaço de debate. O
almoço é partilhado. Os Workshops
criativos preencherão parte da tarde
e abordarão as grandes intuições da
Reforma.
O FEJ não exige inscrição: os jovens
devem comparecer em Braga a 4 de
Novembro, trazendo algo para o
almoço. Mais informações em
www.ecumenismojovem.org.

