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Só um talento ?

Dia 19 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano A
Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal 127; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30
ou  Mt 25, 14-15. 19-21
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
OS OFERTÓRIOS DAS MISSAS DESTINAM-SE AO SEMINÁRIO DIOCESANO
1º Dia Mundial do Pobre.

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - 1 Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18, 35-43
17h00 Reunião dos Visitadores dos doentes, no salão por cima da sacristia.

Dia 21 TERÇA-FEIRA - Apresentação de Nossa Senhora
2 Mac 6, 18-31; Sal 3; Lc 19, 1-10   ou   Zac 2, 14-17; Sal Lc 1; Mt 12, 46-50

21h00 Início das Oficinas de Oração, em Vilar.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 22 QUARTA-FEIRA - S. Cecília, virgem e mártir
2 Mac 7, 1. 20-31; Sal 16; Lc 19, 11-28

18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião do Secretariado de Pastoral Familiar, no salão nobre.
21h30 Reunião dos Catequistas de adolescentes e jovens, no centro paroquial.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade
1 Mac 2, 15-29; Sal 49; Lc 19, 41-44

21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na sede da "Banda Amizade".
21h00 Formação Arciprestal de Catequistas - "Catequese: a alegria do

encontro com Jesus Cristo", em Santa Joana.

Dia 24 SEXTA-FEIRA - SS. André Dung-Lac, presbítero, e Companheiros, mártires
1 Mac 4, 36-37. 52-59; Sal 1 Cr 29; Lc 19, 45-48

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Sessão de cinema para a família - "A família Bélier", no Seminário.

Dia 25 SÁBADO - S. Catarina Alexandrina, virgem e mártir
1 Mac 6,1-13; Sal 9 A; Lc 20, 27-40

17h30 II Sessão de formação para Acólitos ("Jesus e o Evangelho”), na Sala dos
Acólitos, por cima da sacristia.

19h00 Missa verpertina na Sé e em Santiago.
20h00 Convívio de S. Martinho, antiga escola de Vilar.

Dia 26 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS, CRISTO REI DO UNIVERSO - Ano A
Ez 34, 11-12. 15-17; Sal 22; 1 Cor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

10h30 Celebração de Baptismos, na Missa.
12h00 Convívio de S. Martinho, antiga escola de Vilar.

"Estai preparados", dizia Jesus no domingo passado, "porque
o Senhor virá," responde-nos hoje. Na verdade, os textos
da Missa, sobretudo a Carta aos Tessalonicenses e o
Evangelho, falam-nos da manifestação de Cristo no fim dos
tempos e procuram fomentar em nós sentimentos de
expectativa, vigilância e fidelidade, vivendo o dia-a-dia  ao
jeito da dona de casa, que sabe valorizar os seus gestos e
ocupações comuns.

Sabendo que o Senhor "há-de vir, em sua glória"..., ousaremos
viver atentos à rotina que banaliza cada momento, no que
tem de original, único e irrepetível.

No Evangelho ouvimos a parábola dos talentos. Segundo os
dados da parábola, Deus não exige impossíveis, apenas espera
que tenhamos feito render a nossa vida, em proporção com
os dons que recebemos. Não vale, pois, a preguiça ou o
medo, sob o pretexto de prudência, para quem não soube
apreciar quanto recebera e não agiu como pessoa
responsável.

Alegra-me saber que Deus não faz contas de somar ou
subtrair, não  faz investimentos calculados e sem risco, mas
liberta-nos do medo que bloqueia, inclusive do medo de
errar... Este é o Deus, revelado por Jesus Cristo, que não
nos pede que salvemos o mundo, mas que contribuamos
com o nosso talento, mesmo que seja apenas um, para que
o mundo seja mais fraterno, justo e feliz. Desta
responsabilidade ninguém se pode dispensar.

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
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- A água benta

«A água é rica de mistério, toda pura
e simples, "casta", como lhe chamou
São Francisco. Tão modesta como se
nada quisesse significar por si mesma,
por assim dizer, desinteressada, existe
apenas para servir a outrem, para
purificar e refrescar a sede do
sequioso.
Simples, límpida, pronta a purificar o
que está sujo e ao mesmo tempo
profunda, insondável, irrequieta e
plena de enigmas e de força.
Do baptismo saímos um dia homens
novos renascidos da água e do Espírito
Santo depois de ali ter morrido,
submerso, o homem velho.
E com água santa, água benta,
aspergimos a testa, o peito, o ombro
esquerdo e o direito ao fazer o sinal
da cruz como elemento originário,
misterioso, límpido, simples e fecundo,
que é símbolo e instrumento da vida
sobrenatural, a graça.»

  in “Sinais Sagrados” / Romano Guardini

* continuamos a aguardar as vossas
questões em

doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (37)
Semana dos Seminários - "Fazei tudo o que Ele Vos disser"

I Dia Mundial dos Pobres

Sínodo dos Bispos 2018
- Questionário aos Jovens

Termina no próximo dia 30 de
Novembro o prazo para o
preenchimento do inquérito online
dirigido aos jovens.
Este questionário inclui perguntas
sobre temáticas como “os jovens, a
Igreja e a sociedade” ou “o
acompanhamento espiritual e
vocacional dos mais novos”. Pode ser
respondido no site
www.youth.synod2018.va

Hoje celebramos o Domingo de oração
pelos nossos seminários, seminaristas
e formadores. A frase que deu o mote
a esta semana de oração é retirada do
episódio das Bodas de Caná. Podemos
achar estranho e de algum modo
oposto esta coincidência: rezar pelas
vocações sacerdotais a partir de um
texto que fala de um casamento. Mas
Jesus também não foi ao casamento
para se casar, foi àquele casamento
para o santificar, para o elevar à
estatura de Deus. Jesus quer fazer o
mesmo com aqueles que chama ao
sacerdócio, chama-os para se
identificarem mais com Ele, para serem
mais nEle, para serem todos dEle.
Maria, como na boda de Caná, tem
hoje um papel essencial na vida
daqueles que querem ser padres.
Esta frase é a primeira e a única frase
da boca de Maria em todo o Evangelho
de João. Isto ajuda-nos a valorizar o
que é dito: fazei tudo o que Ele vos
disser. Maria ensina-nos a obedecer!
Não se trata de uma obediência cega,
mas de uma obediência por amor, de
uma entrega total por Jesus. Tal como
um esposo se dá inteiramente a esposa
e vice versa, assim os padres e os
seminaristas são chamados a dar a sua
vida toda Àquele que deu a sua vida
por cada um.
Madre Teresa de Calcutá diz que nem
todos têm de sair das suas casas para
seguir Jesus. No entanto, alguns são
chamados a deixar tudo para seguir
Jesus para obedecer a tudo o que Ele
disser, todavia, são poucos! É preciso
mais jovens, mais rapazes que deixem
tudo para seguir Jesus.
A nossa diocese tem em Lisboa cinco

Onde está

o teu irmão?
O amor não admite alibis:

quem pretende amar como

Jesus amou, deve assumir o

Seu exemplo, sobretudo

quando somos chamados a

amar os pobres.

(Papa Francisco)

seminaristas. No seminário de
Caparide, a viver o tempo
propedêutico, temos o Rafael Claro
(Vagos), e o Rafael Oliveira (Ílhavo). No
Seminário dos Olivais temos o Nuno
Gonçalves, (Talhadas), no 5º ano de
Teologia, e no último ano do seminário
temos o Jorge Gonçalves (Recardães)
e o Pedro Oliveira (Ribeira de Fráguas).
No seminário menor, aqui na nossa
cidade, temos cinco seminaristas: no
12º ano: David Castro; no 11º ano: João
Carvalhais; no 10º ano: João Rebimbas,
João Pinheiro e o João Tavares.
A nossa comunidade tem ainda quatro
pré-seminaristas. Mas certamente
podiam ser mais! É da responsabilidade
de todos cuidar das vocações: em
primeiro lugar, a comunidade deve
rezar pelas vocações, em segundo
lugar a comunidade deve ser
instrumento de Deus que quer chamar,
ou seja, provocar e acompanhar
aqueles que possam apresentar sinais
de querer conhecer o seminário.

Jorge Gonçalves

A criação do Dia Mundial dos Pobres
foi decisão anunciada pelo Papa
Francisco na conclusão do Jubileu da
Misericórdia.
O Papa explicou na altura que vê nesta
nova celebração a “mais digna
preparação para bem viver a solenidade
de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do
Universo”, que encerra o ano litúrgico
na Igreja Católica, evocando a sua
identificação com os “mais pequenos
e os pobres”.


