INFORMAÇÕES

NOVEMBRO

2017

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)

05 de NOVEMBRO de 2017

REFLEXÃO

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - S. Nuno de Santa Maria, religioso
Rom 11, 29-36; Sal 68; Lc 14, 12-14
21h00 Reunião da Direcção dos Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em
Vilar.
Dia 07 TERÇA-FEIRA - Rom 12, 5-16a; Sal 130; Lc 14, 15-24
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
Dia 08 QUARTA-FEIRA - Rom 13, 8-10; Sal 111; Lc 14, 25-33
18h00 Missa em Santiago.
Dia 09 QUINTA-FEIRA - Dedicação da Basílica de Latrão
Ez 47, 1-2. 8-9. 12 ou 1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Sal 45; Jo 2, 13-22
21h00 Formação Bíblica sobre o Evangelho de S. Marcos, no Seminário
Diocesano.

Dia 11 SÁBADO - S. Martinho de Tours, bispo
Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Sal 144; Lc 16, 9-15
19h00 Missa verpertina na Sé e em Santiago.
Dia 12 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano A
Sab 6, 12-16; Sal 62; 1 Tes 4, 13-18 ou 1 Tes 4, 13-14; Mt 25, 1-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

De 12 a 19 de Novembro decorre “Semana
dos Seminários”. É tempo de oração e
partilha.

Aparências!
Cuidado, muito cuidado, parece dizer Jesus na Sua
catequese semanal à multidão e aos discípulos, àcerca do
comportamento dos fariseus e dos escribas. E o caso não é
para menos, pois, "atam fardos pesados e põem-nos aos
ombros dos homens, mas nem com o dedo os querem mover",
e Jesus continua: "tudo o que fazem é para serem vistos
pelos homens".
Comportamentos destes, que não são apenas de ontem,
mas também de hoje, justificam da nossa parte cuidados e
cautelas, conforme diz Jesus: "Fazei e observai tudo quanto
vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles
dizem e não fazem".
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Dia 10 SEXTA-FEIRA - S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja
Rom 15, 14-21; Sal 97; Lc 16, 1-8
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Concerto de Órgão integrado no ciclo do Festival de Outono de
Aveiro, na Igreja.
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Os que verdadeiramente indispõem Jesus não são os
pecadores, mas os hipócritas. Estes são perigosos, porque
não são o que parecem. Exímios na arte de representar,
não vivem o que ensinam. Não são autênticos. Cultivam uma
máscara e trabalham para a fotografia... Jesus não pode
mesmo nada com estes! Para os pecadores, ao contrário,
há sempre uma palavra de consolação, de esperança e
misericórdia.
"Ao banquete de manjares suculentos" todos são convidados,
mas os hipócritas não entram, ficam de fora, porque o
banquete não é baile de máscaras.
P. Fausto
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

Caminhada pela Vida

Sínodo dos Bispos 2018
- Questionário aos Jovens -

Dois dedos de Liturgia (35)
- ESTAR DE PÉ
Dissemos que o respeito diante de Deus infinito
exige um comportamento determinado. Ele é tão
grande e nós tão pequenos diante dEle! Por isso
ajoelhamo-nos.
"Mas o respeito pode manifestar-se ainda de outro
modo. Imagina-te sentado a descansar ou a cavaquear. De repente chega uma
pessoa que te merece toda a consideração e dirige-se para ti. Imediatamente
te levantas, a atendes e lhe respondes em atitude respeitosa. Que quer isto
dizer? O estar de pé significa, antes de mais, a tua deferência por quem chegou,
a tua concentração nessa pessoa. Em vez da atitude cómoda e descuidada do
estar sentado, tomamos uma atitude disciplinada, rígida. Quer dizer que estamos
atentos. De facto no estar de pé há qualquer coisa de expectante, de alerta, de
prontidão...
E aqui temos o outro aspecto de reverência diante de Deus. No estar de joelhos
havia o respeito de quem adora, de quem permanece em repouso; aqui, ao
contrário, há o respeito de quem está vigilante e activo. Tal respeito é próprio
do servo atento e manifesta-se na atitude de quem está de pé...
Conheces certamente a figura do orante nas catacumbas, aquela pessoa de pé,
de vestes nobremente caídas e de braços abertos. Vê-se que está livre, mas
tudo nela mostra verdadeira disciplina, tranquilamente atenta à Palavra de Deus
e pronta para agir com alegria.
Por vezes não podemos ajoelhar bem; sentimo-nos coibidos. Então é bom que
nos ponhamos de pé. Mas que seja um verdadeiro estar de pé. Sobre ambos os
pés, sem nos apoiarmos, sem qualquer relaxamento indolente. Firmes e
compostos.
Com tal atitude também a oração se torna mais firme e simultaneamente adquire
maior liberdade, reverência e prontidão para agir".
in “Sinais Sagrados” / Romano Guardini
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Semana dos Seminários - 12 a 19 de Novembro
Com o lema da frase pronunciada por Maria no episódio
das Bodas de Caná: «Fazei o que Ele vos disser» (Jo.2,5),
decorre de 12 a 19 de Novembro a Semana dos
Seminários. É tempo de Oração e Partilha. O apelo é
dirigido a todos e a cada um.

Devorreu este sábado uma CAMINHADA
PELA V IDA organizada pela
ADAV. Aveiro juntou-se ao Porto e a
Lisboa nesta iniciativa.
O Papa Francisco dirigiu uma mensagem
aos promotores da iniciativa,
manifestando o desejo de que
“apareçam cada vez mais homens e
mulheres de boa vontade que abracem
corajosamente a verdade e valor que
cada ser humano tem para Deus”.
Também o cardeal-patriarca de Lisboa,
D. Manuel Clemente, deixou o seu
apelo em favor da participação na
iniciativa, referindo que “A vida é um
caminho, como sabemos, é um
caminho da conceção à morte natural,
que tem de ser acompanhado em todas
as suas etapas, mas acompanhado
verdadeiramente, pela convicção, pela
ação e pela solidariedade de nós todos”.
O Bispo de Aveiro, D. António
Moiteiro, associou-se à realização da
“Caminhada pela Vida” que este ano
chegou à cidade, pela primeira vez,
com um cariz solidário, referindo que
esta Caminhada “propõe-se manifestar,
publicamente, que é dever de todos e
de cada um cuidar da vida humana em
todas as suas fases e condições,
permitindo dar, deste modo, um sinal
alegre e vivo de que as gentes de Aveiro
cuidam, com dedicação e carinho, de
todos os seus”.

SOLIDÁRIA

A 6 de outubro de 2016 a Santa Sé
divulgou oficialmente a decisão do Papa
Francisco de convocar para 2018 a XV
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo
dos Bispos para refletir sobre o tema
“os jovens, a fé e o discernimento
vocacional”. O tema escolhido é
expressão da solicitude pastoral da
Igreja para com os jovens e está em
continuidade com o que emergiu nas
recentes Assembleias sinodais sobre a
família. A finalidade do próximo Sínodo
é, assim, acompanhar os jovens no seu
caminho existencial rumo à
maturidade.
Entretanto, no dia 13 de janeiro deste
ano de 2017 o Vaticano divulgou o
documento preparatório para o
Sínodo de 2018 anunciando um
inquérito online dirigido aos jovens.
Este questionário servirá de
‘lineamenta’ e inclui perguntas sobre
temáticas como os jovens a Igreja e a
sociedade ou o acompanhamento
espiritual e vocacional dos mais novos,
e pode ser respondido até dia 30 de
Novembro
no
site
www.youth.synod2018.va
CONVIDAM-SE TODOS OS JOVENS A
PREENCHÊ-LO.

Viver na Caridadc
Aquele que tem caridade no
coração tem sempre
qualquer coisa para dar.
(Santo Agostinho)

