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26 de NOVEMBRO de 2017

REFLEXÃO

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 que será acompanhada pela Banda
Amizade por ocasião dos seus 183 anos de existência.
12h00 Convívio de S. Martinho, antiga escola de Vilar.
Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - Dan 1, 1-6. 8-20; Sal Dan 3, 57; Lc 21, 1-4
17h00 Confissões para o 4° ano de catequese, na Igreja.
21h00 Ensaio para a festa da Padroeira, no centro paroquial.
Dia 28 TERÇA-FEIRA - Dan 2, 31-45; Sal Dan 3, 62; Lc 21, 5-11
21h00 Reunião da Direcção do Patronato "Nossa Senhora de Fátima", em Vilar.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - S. André, Apóstolo
Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22

Dia 03 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano B
Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Sal 79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
10h00 Missa em Vilar animada pelo Agrupamento de Escuteiros 794, após a
missa haverá Assembleia de Pais.
15h00 Festa dos Idosos do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
19h00 Missa estacional presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.
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Dia 02 SÁBADO - 1 Dan 7, 15-27; Sal Dan 3, 82; Lc 21, 34-36
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
11h00 Confissões para o 4° ano de catequese.
19h00 Missa verpertina na Sé e em Santiago.

E depois ?
Chegámos ao último domingo do ano litúrgico, sempre com
a solenidade de Cristo Rei do Universo a lembrar-nos que,
para além desta etapa terrena, se abrem as portas dum
Reino, que Jesus veio implantar e para o qual nos convida
definitivamente : "Vinde tomar parte do reino que vos está
preparado..."
Vislumbramos, antevemos, mas ainda não o gozamos
plenamente. O que dele sabemos, porém, é que se trata de
algo que nos torna já muito felizes, porque "não haverá
mais morte, nem lágrimas, nem luto... não haverá ninguém
infeliz"...

Dia 29 QUARTA-FEIRA - Dan 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Sal Dan 3; Lc 21, 12-19
18h00 Missa em Santiago.

Dia 01 SEXTA-FEIRA - Dan 7, 2-14; Sal Dan 3, 75; Lc 21, 29-33
17h00 Missa em Vilar.
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Mas, atenção: só há um caminho para lá chegar e a
credencial de entrada é apenas a do capítulo 25 do
Evangelho de S. Mateus: "Tive fome e destes-me de comer,
tive sede e destes-me de beber, não tinha roupa e me
vestistes..." Seremos, então, julgados pela maneira como
amámos ou como abandonámos o próximo.
Os que amaram... pertencem ao Reino. Os que se fecharam
em si mesmos e desconheceram os outros, serão excluídos.
E nem lhes vale como defesa não terem feito nada de mal,
porque simplesmente nada fizeram de bem.
Com a solenidade de Cristo Rei do Universo termina o ano
litúrgico e a Sua Vinda gloriosa abre-nos as portas para a
plenitude da Comunhão com Deus e com todos os que, no
lado de cá, souberam traduzir em actos concretos o
mandamento novo do Amor.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Papa e Economia
Dois dedos de Liturgia (38)
- Os sinos
«Lá dentro o espaço da igreja fala de Deus, pertence
por completo ao Senhor, e está repleto da Sua santa
presença. É de facto casa de Deus, separada do
mundo por paredes e abóbadas. Este espaço está
voltado para dentro, para o Escondido, e fala do
mistério divino.
E o espaço exterior? A imensidade sobre a planura que se estende ilimitada de
todos os lados? A que se espraia sobre as alturas até ao infinito? A que se encaixa
entre os vales em profundo repouso, cercada de montanhas? Não estarão esses
espaços de algum modo unidos com o santuário?
Sem dúvida que sim! Vês essa torre da casa de Deus, que se ergue ao ar livre,
como que tomando posse dele em nome de Deus? Pois ali dentro, no campanário,
estão suspensos os sinos de pesado bronze. Tocados com arte, vibram em todo
o seu corpo, reluzente e bem configurado, enviando sons atrás de sons pela
vastidão do espaço. Ondas de notas harmónicas, ora breves e argentinas, ora
suaves e cheias, ora profundas e pausadas, percorrem o espaço em torrente,
enchendo-o da mensagem do santuário.
A mensagem da vastidão; a mensagem do Deus sem limites nem confins; a mensagem
do desejo e da sua infinita satisfação.
Chamam pelo “homem de desejos”; pelo homem de coração aberto à imensidade….
Quando os sons dos sinos inundam o vale, ou sobem às alturas do céu azul, o
coração alarga-se e sente que é muito mais amplo do que afinal imaginava…»

Fidelidade é mudança: É o tema do 7º
Festival da Doutrina Social da Igreja, que
decorre em Itália, ao qual o Papa
Francisco dirigiu numa videomensagem
reforçando as suas críticas à “economia
que descarta e mata” apelando a uma
maior
atenção
pelos
mais
desfavorecidos.
O Papa dirigi-se ao participantes dizendo
que a “Fidelidade ao ser humano
significa abrir os olhos e o coração aos
pobres,
aos
doentes,
aos
desempregados, aos que estão feridos
pela indiferença e por uma economia
que descarta e mata; abrir-se aos
deslocados que fogem da violência e
da guerra”.
Segundo o Papa “A Palavra de Deus
ajuda-nos a distinguir as duas faces da
mudança: a primeira, é a confiança, a
esperança e a abertura ao novo. A
segunda, é a dificuldade de deixar as
certezas para ir ao encontro do
desconhecido”.
“A fidelidade a Deus e ao ser humano
convergem num movimento dinâmico
que toma a forma da mudança de nós
mesmos e da realidade”, conclui.

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

Festa da Padroeira
Há muito que a Festa da nossa Padroeira costuma
ser celebrada no dia 8 de Dezembro, Solenidade
de Nossa Senhora da Conceição, mantendo-se o
horário dominical das Missas. Assim acontecerá
também este ano. No dia 9, porém, às 21.30, na
nossa Igreja, por sinal dedicada a Nossa Senhora da
Glória, estamos todos convidados para a Celebração Mariana, que, desde os
primeiros tempos da Igreja, encanta o Povo de Deus: AKATHISTOS.
Outros grupos paroquiais nos vêm ajudar a cantar, a rezar e a celebrar a nossa
Padroeira. Oxalá seja forte, íntima e gratificante esta celebração que honra
Nossa Senhora e nos dignifica como paroquianos a Ela confiados.

“In manus tuas"
A Diocese de Aveiro e
a Junta Regional de
Aveiro
do
CNE,
convidam todos para a
apresentação do livro
"In manus tuas", com
textos de D. António
Francisco dos Santos que será lançado
no próximo dia 8 de dezembro pelas
15h30 na Base Escutista de Aveiro
(junto ao Mercado de Santiago).
Nesta cerimonia será também dedicado
o Salão Nobre da Base Escutista a
D. António Francisco dos Santos.

Cáritas Portuguesa

A Cáritas Portuguesa informou hoje que
reuniu o montante de 413 mil e 900
euros na conta solidária, agora
encerrada, para as vítimas dos incêndios
que deflagraram no mês de outubro. O
valor angariado vai ser usado para
“aquisição de animais e sua
alimentação”, para a compra de alfaias
agrícolas e para reconstrução de
infraestruturas de apoio, em articulação
com as autoridades locais e nacionais.
Alguns concelhos da nossa diocese
(Vagos, Oliveira do Bairro, Aveiro) já
beneficiaram da generosidade de
muitos portugueses que se quiseram
associar à Cáritas no apoio às vítimas
desta tragédia que abalou todos.
A instituição católica refere que está a
decorrer a campanha de Natal ’10
Milhões de Estrelas - Um Gesto pela
Paz’que vai angariar fundos para o apoio
às vítimas dos incêndios dos últimos
meses.

Onde está
o teu irmão?
Doem-te as faltas de
caridade do próximo para
contigo. Quanto não hão-de
doer a Deus as tuas faltas
de caridade - Amor - para
com Ele!
(S. Josemaria Escrivá)

