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Para ser discípulo !

Jesus continua hoje com a mensagem que desconcertara
Pedro no domingo passado e que parece provocar
resistências também nos outros discípulos. Ao discutirem
entre si sobre quem tem o melhor curriculum e apresenta
mais credenciais para ser o maior, parecem pouco
interessados no discurso do Mestre e bem mais
preocupados com o futuro de cada um. A sua ambição
era vencer o "campeonato" do poder e não o de servir.

Jesus, porém, não julga, não repreende os discípulos,
nem se mostra ofendido, ao saber da conversa
alimentada, em surdina, por todos, quando regressavam
a casa, em Cafarnaúm.

Há muito que sabia quem escolhera e escolhera
livremente homens portadores das debilidades de
qualquer mortal, que continuavam ainda, apesar de tudo
o que viam e ouviam, de coração empedernido e cabeça
dura. Longe de Jesus, porém, desanimar ou dispensar
qualquer deles.

Chegados a casa, diz-lhes: "Quem quiser ser o primeiro
será o último de todos e o servo de todos". E nada mais
acrescenta.

O gesto de acolhimento e de ternura de Jesus a uma
criança, indicará claramente aos discípulos e aos homens
de todos os tempos, o caminho da humildade e da
confiança, da simplicidade e da generosidade... para se
ser discípulo.

P. Fausto

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).

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA -  Prov 3, 27-34; Sal 14; Lc 8, 16-18
21h00 Ensaio dos cânticos para a Peregrinação Diocesana ao Santuário de

Fátima (29 de setembro), no Seminário de Santa Joana.

Dia 25 TERÇA-FEIRA - Prov 21, 1-6. 10-13; Sal 118; Lc 8, 19-21

Dia 26 QUARTA-FEIRA - S. Cosme e S. Damião, mártires
Prov 30, 5-9; Sal 118; Lc 9, 1-6

Dia 27 QUINTA-FEIRA - S. Vicente de Paulo, presbítero
Co 1, 2-11; Sal 89; Lc 9, 7-9

Dia 28 SEXTA-FEIRA - S. Venceslau, mártir – SS. Lourenço Ruiz e
Companheiros, mártires
Co 3, 1-11; Sal 143; Lc 9, 18-22

18h00 Comemoração do Dia do Patronato Nossa Senhora de Fátima, em Vilar,
no Polo II.

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

Dia 29 SÁBADO - Festa de S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos
Dan 7, 9-10. 13-14  ou  Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jo 1, 47-51

07h30 PEREGRINAÇÃO DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA, partida do Adro
da Sé.

19h00 Missa vespertina na Sé. (não há missa vespertina em Santiago)

Dia 30 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano B
Num 11, 25-29; Sal 18; Tg 5, 1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48

Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé).

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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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



- O canto (1)
Dois dedos de Liturgia (76)

O canto é um dos elementos mais
importantes da celebração litúrgica.

O canto exprime e realiza as nossas
atitudes interiores. Tanto na vida social
como na cúltico-religiosa, o canto não
só exprime, como, em certa medida,
realiza os sentimentos interiores de
louvor, adoração, alegria, dor, súplica.
«Não se pode considerar mero adorno,
extrínseco à oração. Antes, irrompe das
profundezas da alma de quem reza e
louva ao Senhor».

O canto fomenta a unidade e exprime
os sentimentos comunitários: pode-se
dizer que o canto faz comunidade. Além
disso, cria um clima mais solene e festivo
na oração: «nada mais festivo e mais
desejável, nas acções sagradas do que
uma assembleia que, toda inteira,
expressa a sua fé e a sua piedade por
meio do canto» . «O que ama, canta»,
como disse Santo Agostinho.

O canto tem, na Liturgia, uma função
ministerial: não é como um concerto,
em que se canta pelo canto em si e
pelo seu prazer artístico. Aqui, o canto
ajuda, sobretudo, a que a comunidade
entre mais em sintonia com o mistério
que celebra. Ao mesmo tempo, cria um
clima de união comunitária e festiva,
ajuda pedagogicamente a exprimir a

nossa participação no mais profundo da
celebração.

Assim, o canto converte-se em
«sacramento», tanto do que nós
sentimos e queremos dizer a Deus, como
da graça salvadora que nos vem dele.

Segundo o Catecismo, «o canto e a
música desempenham a sua função de
sinais, dum modo tanto mais
significativo, quanto “mais intimamente
estiverem unidos à acção litúrgica”,
segundo três critérios principais: a
beleza expressiva da oração, a
participação unânime da assembleia nos
momentos previstos e o carácter solene
da celebração. Participam, assim, da
finalidade das palavras e das acções
litúrgicas: a glória de Deus e a
santificação dos fiéis» (CIC 1157).

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

1º ano - 2ª feira - 16h
(Santiago) - 3ª feira - 18h30
2º ano - 5ª feira - 16h
(Santiago) - 5ª feira - 18h30
3º ano - 4ª feira - 16h

- sábado - 11h
(Santiago) - 2ª feira - 18h30
4º ano - 3ª feira - 16h

- sábado - 11h

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

As catequeses iniicam-se na segunda
semana de Outubro (dia 8).

Horários da Catequese
Paroquial 2018/19

O Patronato de Vilar está de Parabéns!
Comemora na próxima sexta-feira, dia
28 de Setembro, mais um aniversário.
Estamos todos convidados a participar
da festa, que decorre pelas 18h, no
Polo II. Há grelhada no pão, bolo de
aniversário e muita animação!!!

Dia do Patronato
No âmbito do Sínodo dos Jovens que
acontece em Roma, o Departamento
de Pastoral Juvenil convida todos os
animadores de jovens para ouvir o que
10 jovens da diocese de aveiro têm
para dizer durante a manhã de 20 de
outubro, em local a informar em breve.

Agora falas tu!

As Jornadas Nacionais de Comunicação
Social e as Jornadas de Comunicação
Digital unem forças em 2018 para dois
dias de formação prática sobre o tema
‘APPlica-te’, entre 27 e 28 de
setembro, na Domus Carmeli, em
Fátima.
O coração das jornadas é a formação
prática para descobrir estas
ferramentas digitais e o modo como
se pode comunicar através delas.
A inscrição no encontro pode ser feita
online, num portal (http://
www.ecclesia.pt/jornadas2018/) que
apresenta o programa e o perfil
curricular dos conferencistas, com
uma síntese de cada apresentação.

APPlica-te

Um inquérito publicado pelo Conselho
das Conferências Episcopais da Europa
(CCEE) refere que mais de 25% das horas
de voluntariado em Portugal são
passadas em organizações religiosas.
O estudo fala em mais de um milhão
de voluntários em Portugal, 12% da
população, incluindo o trabalho de
voluntariado missionário coordenado
pela Fundação Fé e Cooperação (FEC).
Na União Europeia, a média de
voluntários na população com mais de
15 anos é de 22,5%.
Outros dados apresentados pelo ‘Pew
Research Center’, que promoveu uma
sondagem em 15 países, entre abril e
agosto de 2015, mostram que Portugal
é a nação onde mais pessoas participam
em atividades de organizações
religiosas pelo menos uma hora por mês
(27% dos inquiridos, face a 3% em
atividades políticas)

Voluntariado em Portugal


