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02 de SETEMBRO de 2018 Nº 1620

Primado da pessoa !

Ao encontro de Jesus vinha sempre muita gente de longe e
de perto. Hoje é numeroso um grupo de fariseus e escribas,
que vem propositadamente de Jerusalém para pôr uma
questão: "Porque não seguem os teus discípulos a tradição
dos antigos, e comem sem lavar as mãos?"  E a resposta não
tardou, com palavras do Profeta Isaías: "Este povo honra-me
com os lábios, mas o seu coração está longe de mim". E
chamou-os "hipócritas".

Resposta dura da parte de Jesus, mas plena de razão.

Para quem defende o primado absoluto das leis e costumes
e cultiva as aparências, descuidando a consciência e o
coração, como os fariseus e outros, Jesus proclama bem
claro, mais uma vez, o primado da pessoa humana que, mesmo
doente, pobre, emigrante ou marginal, nunca perde a sua
dignidade.

E diz claramente a todos que mais importante que a
preocupação por lavar as mãos, os copos, os jarros ou as
vasilhas, é a formação da consciência e o cuidado do
coração, porque "não há nada fora do homem que ao entrar
nele o possa tornar impuro", mas somente o que sai do seu
íntimo. É isso que torna verdadeiramente o homem indigno.

Com esta posição, Jesus também nos alerta para a
necessidade de cuidarmos a nossa "nascente", preferindo
sempre o serviço à pessoa e não o culto das aparências,
ainda que respeitáveis e legais.

P. Fausto

Dia 02 DOMINGO XXII DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 4, 1-2. 6-8; Sal 14; Tg 1, 17-18. 21b-22. 27; Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA -  S. Gregório Magno, papa e doutor da Igreja
1 Cor 2, 1-5; Sal 118; Lc 4, 16-30

15h30 Inscrição das Crianças para o 1°ano de catequese, no centro paroquial.
21h00 Conferência sobre "o silêncio e meditação", no salão da Vera-Cruz.

Entrada livre.

Dia 04 TERÇA-FEIRA - 1 Cor 2, 10b-16; Sal 144; Lc 4, 31-37
15h30 Inscrição das Crianças para o 1°ano de catequese, no centro paroquial.

Dia 05 QUARTA-FEIRA - 1 Cor 3, 1-9; Sal 32; Lc 4, 38-44
15h30 Inscrição das Crianças para o 1°ano de catequese, no centro paroquial.
18h30 Reunião da Direção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em

Vilar.

Dia 06 QUINTA-FEIRA - 1 Cor 3, 18-23; Sal 23; Lc 5, 1-11
15h30 Inscrição das Crianças para o 1°ano de catequese, no centro paroquial.

Dia 07 SEXTA-FEIRA - 1 Cor 4, 1-5; Sal 36; Lc 5, 33-39
15h30 Inscrição das Crianças para o 1°ano de catequese, no centro paroquial.
16h00 Reunião geral de catequistas da infância, no centro paroquial.

Dia 08 SÁBADO - Festa Natividade da Virgem Santa Maria
Miq 5, 1-4a  ou  Rom 8, 28-30; Sal 12; Mt 1, 1-16. 18-23  ou  Mt 1, 18-23

09h30 1°Jornada Interparoquial de Pastoral da cidade de Aveiro, no auditório
D. João Evangelista de Lima Vidal (Florinhas do Vouga).

19h00 Missa vespertina na Sé.
20h30 Missa vespertina em Vilar.

Dia 09 DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 35, 4-7a; Sal 145; Tg 2, 1-5; Ev Mc 7, 31-37
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).

Intenção do Papa Francisco
para o mês de Setembro

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
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Para que os jovens do continente africano tenham acesso à
educação e ao trabalho no próprio país.



- Ámen
Dois dedos de Liturgia (73)

A palavra ÁMEN herdámo-la, sem a
traduzir, do hebraico, e significa fiel,
firme, seguro, estável, válido. Por isso,
converteu-se já no Antigo Testamento
na aclamação com que alguém,
sobretudo a comunidade, manifesta o
seu assentimento e aceitação do que
se disse ou propôs.

Com esta palavra se concluem as
orações, bênçãos, promessas e
alianças. Simbolicamente, chama-se ao
próprio Deus «Deus do Ámen [fiel]» (Is
65,16), e, no Novo Testamento , afirma-
se de Jesus Cristo que é, ao mesmo
tempo, o Ámen de Deus à humanidade
e o da humanidade a Deus: «Porque o
Filho de Deus, Jesus Cristo […] não foi
sim e não, mas foi sempre um sim. Todas
as promessas de Deus são um sim em
seu Filho. É por Ele que nós dizemos
Ámen a Deus para sua glória» (2Cor 1,19-
20). O próprio Cristo é definido como
«o Ámen» (cf. Ap 3,14).

Desde sempre se pronunciou o Ámen

na liturgia cristã, por exemplo, depois
das orações. Como dizia Santo
Agostinho, «o vosso Ámen é a vossa
assinatura, o vosso assentimento e o
vosso compromisso» (Sermão contra os
pelagianos, 3).

Há dois momentos em que o Ámen tem
particular sentido:

• antes de mais, como conclusão da
Oração Eucarística: a comunidade,
dizendo, ou melhor, cantando o Ámen,
sublinha o que o presidente proclamou
em seu nome;

• e na comunhão, quando o ministro
diz «O Corpo de Cristo» ou «O Sangue
de Cristo», e o fiel responde «Ámen»,
reafirmando assim a sua Profissão de
Fé no sentido deste momento
privilegiado.

* continuamos a aguardar as vossas
questões em

 doisdedosdeliturgia@gmail.com

No seguimento da Visita Pastoral ao nosso Arciprestado, sentimos a necessidade
de proporcionar aos Agentes de Pastoral das Paróquias da nossa cidade um tempo
de reflexão e debate sobre a Paróquia e a sua actualidade em contexto urbano.
É o que vai acontecer, precisamente, neste próximo sábado, dia 8, no Salão D.
João Evangelista de Lima Vidal.
Temos 2 Sacerdotes, um do nosso Presbitério e outro do Algarve, ambos vindos
de Roma, para nos ajudarem a reflectir sobre tais matérias. Os trabalhos iniciam-
se às 9h30 e terminam às 16h30, com intervalo para o almoço e pequenas pausas
para café.
Espero vivamente que esta iniciativa seja acolhida por um grande número de
pessoas, disponíveis para um processo de renovação pastoral, com implicações
nas nossas paróquias e na nossa cidade.

PROGRAMA

09h30 | Acolhimento
| Oração

10h00 | A paróquia [Pe Francisco Melo, diocese de Aveiro]

| Diálogo
12h30 | Almoço
14h30 | Pastoral da Cidade [Pe António Freitas, diocese

Algarve]

| Diálogo
16h30 | Encerramento

A Diocese de Aveiro peregrinará ao Santuário de Fátima no
próximo dia 29 de setembro, com o lema “Peregrinos com
Maria: Mulher, Mãe e Discípula”.
Aos Paroquianos que pretendam participar e optam pela
viagem em autocarro, pedimos que tenham em conta as
informações seguintes:

• Data de encerramento das inscrições : 09 de Setembro;

• Valor total para cada pessoa: 12•;

• Este valor inclui: o transporte; 1 Terço em madeira; 1  Guião da Diocese; 1
Lenço para o pescoço.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Paroquial, durante as horas de
expediente. Contactos: telefone 234422182 e mail secretaria@paroquiagloria.org

“Peregrinos com Maria: Mulher, Mãe e Discípula”

Jornada Interparoquial de Pastoral da cidade de Aveiro

À conversa com Pablo D’Ors sobre
meditação e silêncio, será no próximo
dia 3 de Setembro às 21h30, no Centro
Paroquial da Vera-Cruz

Pe. Pablo D’Ors é autor do best seller
espanhol “A biografia do silêncio” e
fundador dos Amigos do Deserto.

Na cidade... Por cá...

As nossas padeiras retomam o serviço
do pão no próximo domingo, dia 9 de
Setembro.


