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Estranha proposta !

Aos discípulos, que há muito deixaram família e redes
para seguirem Jesus,  com anos de catequese permanente
e testemunhas privilegiadas de tantos milagres, nunca
tinha sido posta a questão central do Evangelho de hoje:
"E vós, quem dizeis que eu sou?"

Jesus não parece interessado em sondagens ou estudos
de opinião sobre a sua pessoa e obra, mas aproveita o
percurso longo que o leva a Cesareia de Filipe para, no
caminho, revelar, contra a corrente, o seu futuro próximo
e doloroso, para muitos incompreensível, sombrio e sem
honra.

Em nome de todos, Pedro professa genuina e
autênticamente a Fé em Jesus,  o Messias de Deus, mas
também representa quantos não sabem nem querem
"ler", ao longo da história, a atitude de Jesus que, com
infinita humildade se abaixa para lavar os pés aos
discípulos, se deixa crucificar injustamente e diz a todos,
sem hesitar, que não basta perdoar 7 vezes, mas há que
fazer da vida tempo permanente de reconciliação e
perdão.

Compreender e aceitar tudo isto ainda era demais para
Pedro. E continua a ser para nós, sempre que nos
escandalizamos  com o mistério do sofrimento, não
descobrimos o seu valor redentor  e passamos mais tempo
a pedir o nosso bem estar físico que a graça de levarmos
todos os dias a nossa cruz com amor.

P. Fausto

Dia 16 DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - Ano B
Is 50, 5-9a; Sal 114; Tg 2, 14-18; Ev Mc 8, 27-35
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.

09h00 Missa em honra ao Apóstolo S. Tiago e a Nossa Senhora d’Ajuda, na
comemoração dos 103 anos da Capela, no lugar de Santiago. Festejos
até às 24h.

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA -  S. Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja
1 Cor 11, 17-26. 33; Sal 39; Lc 7, 1-10

09h00 Encerramento das Festas em honra ao Apóstolo S. Tiago e a Nossa
Senhora d’Ajuda, na comemoração dos 103 anos da Capela, no lugar de
Santiago.

21h00 Ensaio dos cânticos para a Peregrinação Diocesana ao Santuário de
Fátima (29 de setembro), no Seminário de Santa Joana.

Dia 18 TERÇA-FEIRA - 1 Cor 12, 12-14. 27-31a; Sal 99; Lc 7, 11-17
16h00 Reunião da CIRP, no centro paroquial.

Dia 19 QUARTA-FEIRA - S. Januário, bispo e mártir
1 Cor 12, 31 – 13, 13; Sal 32; Lc 7, 31-35

Dia 20 QUINTA-FEIRA - SS. André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chang
Hasang, e Companheiros, mártires
1 Cor 15, 1-11; Sal 117; Lc 7, 36-50

21h30 Reunião de Catequistas da Adolescência e de Jovens, no centro
paroquial.

Dia 21 SEXTA-FEIRA - Festa de S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18 A; Mt 9, 9-13

16h00 Tempo de formação para as Catequistas da Infância, no Centro
Paroquial, ou às 21 h, no Oratório.

21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 22 SÁBADO - 1 Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55; Lc 8, 4-15
15h00 Preparação para o Baptismo (Pais e Padrinhos), no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé.
20h30 Missa vespertina em Vilar.

Dia 23 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano B
Sab 2, 12. 17-20; Sal 53; Tg 3, 16 – 4, 3; Mc 9, 30-37
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).
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Paróquia de Nossa Senhora da Glória
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- acolhimento
Dois dedos de Liturgia (75)

Entre os ministérios que o Missal enumera,
existem também, «aqueles que, em
certas regiões, são encarregados de
receber os fiéis à porta da igreja, de os
conduzir aos seus lugares e de ordenar
as suas procissões» (IGMR 105).

É um serviço que os leigos podem prestar
à comunidade, jovens ou adultos, homens
ou mulheres, à semelhança dos
«hospedeiros» ou «recepcionistas» da
nossa vida social, ou ao estilo dos antigos
«ostiários» que foram suprimidos, como
ordem menor, em 1972 (Ministeria
quædam, de Paulo VI).

Acolher e orientar os novos, atender de
modo particular aos idosos e às crianças,
prover de livros ou cantorais e organizar
as várias procissões, pode ser uma ajuda
útil em algumas circunstâncias, tanto a
pessoas conhecidas como a turistas ou
transeuntes. Nas Constituições
Apostólicas, II, 58, indicava-se a estes
ministros que atendessem de modo
particular aos pobres e idosos que vinham

à celebra-
ção. É um
ministério
que visibiliza
o acolhimen-
to por parte
de Cristo e
de toda a comunidade.

Em alguns ambientes e ocasiões, realiza
este ministério o próprio presidente,
manifestando já, ao princípio ou no final
da celebração, a sua condição de
representante e sinal de Cristo. Mas aqui
sobretudo fala-se de leigos que podem
contribuir para que todos sintam que
entram «na sua casa», que não são
forasteiros na celebração, tanto da
Eucaristia dominical como de outras mais
ocasionais (matrimónios, exéquias,
baptismos).

* continuamos a aguardar as vossas questões em
 doisdedosdeliturgia@gmail.com

1º ano - 2ª feira - 16h
2º ano - 5ª feira - 16h
3º ano - 4ª feira - 16h

- sábado - 11h
4º ano - 3ª feira - 16h

- sábado - 11h
As catequeses da Infância terão início
na segunda semana de outubro.

5º ano - 2ª feira - 18h30
- 4ª feira - 18h30

6º ano - 3ª feira - 18h30
7º ano - 6ª feira - 18h30
8º ano - 4ª feira - 18h30

- 5ª feira - 18h30
9º ano - 4ª feira - 18h30

- 5ª feira - 18h30
10º ano - 3ª feira - 18h30
11º ano - 2ª feira - 18h30
12º ano - 3ª feira - 18h30

Horários da Catequese
Paroquial 2018/19

A Diocese de Aveiro disponibiliza,
através do CENTRO DE FORMAÇÃO D.
ANTÓNIO MARCELINO (CEFAM), um
curso básico teológico-pastoral, que
irá abranger os diversos âmbitos das
ciências humanas e teológicas e se
enquadra no nível médio da formação
cristã e que “tem em vista a formação
de líderes paroquiais ou de
movimentos, capazes de desempenhar
atividades pastorais […] e aprofundar
os elementos fundamentais da fé
cristã” (CEP, AFormação cristã de base
dos adultos - Instrução Pastoral, 18).
O curso destina-se em primeiro lugar
a todos os cristãos interessados em
aprofundar a sua formação humano
cristã e a todos aqueles que são
agentes de pastoral e/ou exercem ou
irão exercer algum ministério laical,
aos candidatos ao Diaconado
permanente e ainda a todos os que,
sendo ou não cristãos, desejam
conhecer a visão cristã do mundo e
do homem.
Irá decorrer nas instalações do
Seminário de Aveiro e desenvolver-se-
á ao longo de três anos, cada um
dividido em três trimestres.
As inscrições poderão ser realizadas
via http://www.diocese-aveiro.pt e são
até ao próximo dia 21 de setembro.

Curso básico
Teológico-Pastoral

Estão abertas as inscrições para a
catequese de adultos de preparação
para o Crisma. Poderá inscrever-se
durante a semana no horário do
cartório paroquial.

Catequese de Adultos

Decorreram no passado sábado dia 8,
as primeiras jornadas de Pastoral da
cidade de Aveiro.  Estiveram presentes
cerca de 100 paroquianos das três
paróquias da cidade - Glória, Vera Cruz
e Esgueira - e os seus respectivos
párocos. Para nos ajudar na reflexão
e debate sobre a Paróquia e a sua
actualidade em contexto urbano
contou-se com a presença do Pe.
Francisco Melo, da nossa diocese e
com o Pe. António Freitas, da diocese
do Algarve.

I Jornada Interparoquial de Pastoral da CIdade de Aveiro

Percebemos que a Paróquia é uma
estrutura válida para o anúncio do
evangelho quer em ambiente urbano
quer em ambiente rural, sendo que não
existe fora do mundo e por isso
responsável por todos; os que estão
dentro e os que estão fora. A cidade é
o destinário da evangelização, mas é
também o seu veículo. É fundamental
que a paróquia esteja aberta a
trabalhar numa pastoral em rede.
Muito ficou ainda por reflectir, por isso
estas jornadas serão para continuar.


