INFORMAÇÕES

NOVEMBRO / DEZEMBRO

2018

25 de NOVEMBRO de 2018

Dia 25 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano B
Dan 7, 13-14; Sal 92; Ap 1, 5-8; Jo 18, 33b-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.
REFLEXÃO

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - Ap 14, 1-3. 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4
19h00 Reunião de Direcção do Patronato com as Colaboradoras da cozinha,
em Vilar.
21h30 Reunião do Conselho Pastoral da Paróquia, no salão de Nossa Senhora
da Glória, do centro paroquial.
Dia 27 TERÇA-FEIRA - Ap 14, 14-19; Sal 95; Ev Lc 21, 5-11
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
Dia 28 QUARTA-FEIRA - Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19
15h00 Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro
paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 29 QUINTA-FEIRA - Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Sal 99; Lc 21, 20-28

Dia 01 SÁBADO - B. Maria Clara do Menino Jesus, virgem e Fundadora
Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36
Feriado nacional.
Campanha de recolha de Alimentos do Banco Alimentar contra a Fome.
10h30 Confissões para o 4º ano de catequese de sábado, na Sé.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, seguida de Vésperas às 18h30, na Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 02 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano C
Jer 33, 14, 16; Sal 24; 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Campanha de recolha de Alimentos do Banco Alimentar contra a Fome.
19h00 Missa estacional, presidida pelo Sr. Bispo.
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Dia 30 SEXTA-FEIRA - Festa de S. André, Apóstolo
Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.
21h30 Reunião de Pais dos Adolescentes e Jovens da Catequese, no centro
paroquial.

Nº 1632

Um Rei diferente !
Com a Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, encerramos
o ano litúrgico. E fazêmo-lo, assistindo ao interrogatório de
Pilatos a Jesus, no pretório, num frente a frente revestido
de intenso dramatismo, perturbado pelo eco das vozes da
turba que aguarda, na praça, impaciente, o desfecho do
julgamento.
De um lado, bem protegido por vigoroso corpo da guarda,
versátil na lógica do poder e apoiado no direito, está Pilatos;
do outro, Jesus, de rosto empastado por sangue ressequido,
só e indefeso, mas de postura digna e nobre, a ponto de
desarmar o seu interlocutor: "Tu és o Rei dos judeus?"
Sim, "é como dizes: sou rei", mas não é dos judeus, nem deste
mundo, apressou-se a responder serenamente Jesus. Não
tenhas, pois, medo, porque o meu Reino não recruta
mercenários, nem se defende pelas armas.
O meu Reino é constituído por homens e mulheres livres,
comprometidos apenas na fraternidade, na paz e na justiça...,
em que ninguém manda mas todos servem, porque se sentem
iguais em dignidade e Filhos de Deus, que é meu Pai.
Como vês, Pilatos, o meu reino não é deste mundo, embora
nasça no coração de cada pessoa e se realize em cada tempo.
Não venho, pois, competir com ninguém, mas tão só mostrar
e criar uma história completamente diferente, baseada na
lógica do Serviço e na força do Amor.
O discurso de Jesus não terá convencido Pilatos, mas continua
actual e a merecer de todos nós, baptizados, o maior
empenho nas tarefas da construção, aqui e agora, dos "Novos
Céus e da Nova Terra". É desse Reino de que Jesus é
verdadeiramente Rei.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
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Dois dedos de Liturgia (85)
- Baptismo: “Eu te baptizo em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo”
O
presidente
convida a família
a aproximar-se da
fonte baptismal.
Depois de conhecer o nome da
criança, pergunta
aos pais e padrinhos se querem baptizar a criança na
fé da Igreja que com eles toda a
comunidade professou. A criança
sustentada pela mãe é assim baptizada.
Todavia, onde parecer conveniente,
pode manter-se o costume tradicional
de a criança ser sustentada pela
madrinha (ou pelo padrinho).
“Eu te baptizo em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo”. Esta é a
única forma da criança ser baptizada,
não se pode usar outra. A forma do
Baptismo é constituída pelas palavras
de quem o administra, as quais

acompanham e determinam a ablução
(colocar água sobre a cabeça da
criança), são o essencial para haver
baptismo. Para que o Baptismo seja
válido deve-se derramar a água ao
mesmo tempo que se pronunciam as
palavras da fórmula e a água deve
resvalar ou correr sobre a cabeça, de
modo que se faça uma lavagem efectiva.
Nesta fórmula exprime-se as cinco
coisas essenciais para haver baptismo:
a pessoa que baptiza (mininstro): “eu”;
a pessoa baptizada (sujeito): “te”; a
acção de baptizar: “baptizo”; a unidade
da divina natureza “em nome” (no
singular; não “nos nomes”, o que
estaria errado) e a distinção das três
Pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito
Santo.
* continuamos a aguardar as vossas questões em
doisdedosdeliturgia@gmail.com

Benção das mulheres grávidas
Na linha do plano diocesano de pastoral para este triénio,
faremos no dia 23 de dezembro, IV Domingo do Advento,
na missa das 12h, a benção das mulheres grávidas. A esta
proximidade da celebração do Natal acresce o seu
significado pois vivemos na expectativa do nascimento do
Nosso Salvador.
A benção da mãe será uma oportunidade de afirmar que
Deus é o Senhor da Vida e que ajuda a mulher, enquanto
colaboradora do amor de Deus, a aguardar com sentimentos
de fé e de esperança o tempo de dar à luz e a amar, desde
já, com afecto materno o fruto que traz no seu seio.
Para tudo se organizar atempadamente, recomenda-se a
inscrição prévia na secretaria ou na sacristia, no horário habitual de serviço.

O Papa, aos Jovens:
“Revolução do serviço”

Direitos Humanos:
a liberdade religiosa

“Queridos jovens, tende a coragem de
entrar, cada um, no próprio interior e
perguntar a Deus: Que quereis de mim?
Deixai que o Senhor vos fale, e vereis
a vossa vida transformar-se e encherse de alegria”. Maria foi uma “mulher
feliz”, porque foi “generosa com
Deus”.
“As propostas de Deus para nós, como
a que fez a Maria, não são para apagar
sonhos mas para acender desejos; para
fazer com que a nossa vida dê fruto,
faça desabrochar muitos sorrisos e
alegre muitos corações. Responder
afirmativamente a Deus é o primeiro
passo para ser feliz e tornar felizes
muitas pessoas”, acrescenta. O Papa
sustenta que, para colocar-se ao
serviço dos outros, não basta estar
“pronto para a ação”, mas é preciso
também “entrar em diálogo com Deus”.
“A partir deste relacionamento com
Deus no silêncio do coração,
descobrimos a nossa identidade e a
vocação a que nos chama o Senhor; a
vocação pode expressar-se em várias
formas: no matrimónio, na vida
consagrada, no sacerdócio.”

A diretora da ‘Ajuda à Igreja que Sofre’
(AIS) em Portugal afirmou hoje que “cada
vez há mais violações dos direitos da
liberdade religiosa no mundo”, uma
situação que “piorou relativamente a
2016” segundo o relatório da fundação
pontifícia.
“A perspetiva é que se continue a
degradar, porque a situação no mundo
é
terrível
na
questão
de
ultranacionalismos, extremismos, que faz
com que as minorias sejam pressionadas,
perseguidas e não possam exercer a sua
fé”,
O traço comum às minorias religiosas é
que são “mais discriminadas”, estão cada
vez “mais pobres e excluídas da
sociedade”. As “notícias positivas são
muito escassas” e destacou o regresso
da comunidade cristã e das minorias
religiosas à Península de Nínive, no Iraque
e na Síria, depois da expulsão dos
jihadistas islâmicos.
Este ano comemora-se o 70.º aniversário
da Declaração Universal dos Direitos
Humanos “onde está inscrito o direito à
liberdade religiosa”, a qual “é cada vez
mais ameaçada”.

Festa da Padroeira
Recebemos este ano, para comemorar a nossa
Padroeira, em dia da Solenidade da Imaculada
Conceição da Virgem Santa Maria, o Coro do curso
de música litúrgica da Associação de Música Sacra
de Braga e o organista Gregório Gomes.
Aguarda-nos um maravilhoso concerto, que será
no próximo sábado, dia 8 de dezembro, pelas
21h30 na nossa igreja.
Reserve essa noite para honrar a nossa Padroeira.

