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Todos Profetas ?

Deus não sofre de stress, não tem pressas, nem esgota a
paciência com a humanidade, apesar das nossas histórias
desencontradas, desvios, perversões e até escândalos. Por
isso, em todos os tempos, houve quem, mesmo neste
"deserto", fosse voz da Boa Nova da Salvação de Deus.

Assim aconteceu com João Baptista, que não se cansava de
dizer: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas

veredas, aplanai os obstáculos..." ou, bem perto de nós,
com o Papa Paulo VI, quando discursava na sede das Nações
Unidas, em 1965, dizia à humanidade: "Nunca mais a guerra!

Nunca mais a guerra! Se vós quereis ser irmãos,  deixai cair

as armas das vossas mãos..."

Mas não só enviou Deus a estes a Sua Palavra e os constituiu
profetas, no seu tempo. Também a nós Deus escolheu e
tornou profetas pelo Baptismo. Ainda que a nossa voz não
ecoe tão longe ou não seja por todos escutada, nenhum
baptizado se pode, porém, dispensar de ser, no ambiente
em que vive e no espaço que ocupa, pela profissão que
exerce ou serviço que presta, voz e presença deste Reino,
que se realiza na história e caminha para a plenitude,
atingindo  em Cristo o seu cume.

A II semana do Advento merece um redobrado esforço para
aplanarmos caminhos tantas vezes retorcidos da nossa vida
e construirmos mais pontes consolidadas no diálogo, na
solidariedade, no perdão e na paz... e assim, mais livres,
sem máscaras e sem medos, seja a nossa mensagem cada
vez mais cristalina e credível.

P. Fausto

Dia 09 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano C
Bar 5, 1-9; Sal 125; Filip 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Ofertório para o Fundo Diocesano de Compensação do Clero

12h00 Apresentação à comunidade dos Catecúmenos, na Missa.

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26

Dia 11 TERÇA-FEIRA - S. Dâmaso I, papa
Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 18, 12-14
ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO DA DIOCESE (1938)

19h00 Missa, presidida pelo Senhor Bispo, na comemoração do 80°aniversário
da restauração da Diocese de Aveiro, na Sé.

21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e
Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.

Dia 12 QUARTA-FEIRA - Nossa Senhora de Guadalupe
Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30

09h00 Missa na Igreja de Jesus. (não há missa na Sé às 8h30)
15h00 Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro

paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Missa em Vilar, seguida de Ceia de Natal na cave da Capela, para todos

os Agentes de Pastoral e Familiares.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - S. Luzia, virgem e mártir
Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15

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

Dia 14 SEXTA-FEIRA - S. João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja
Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Concerto de Natal pela Filarmonia das Beiras e coro do DECA da

Universidade de Aveiro, na Sé.

Dia 15 SÁBADO - Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13
11h00 Celebração da entrega da Bíblia aos meninos do 4° ano da Catequese

paroquial, na Igreja.
15h30 Festa de Natal da OFS, na Igreja de Santo António. com missa às 18h.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 16 DOMINGO III DO ADVENTO - Ano C
Sof 3, 14-18a; Sal Is 12, 2-3; Filip 4, 4-7; Lc 3, 10-18
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
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Dois dedos de Liturgia (87)

Após ser ungida com o óleo do crisma,
a criança é revestida com a veste
branca. Não se admite outra cor, a não
ser que os costumes locais o exijam.

Ao fazer-se a imposição da veste,
aquele que preside ao sacramento diz
“Agora és nova criatura e estás
revestido de Cristo, Esta veste branca
seja para ti símbolo da dignidade cristã.
Ajudado pela palavra e pelo exemplo
da tua família, conserva-a imaculada
até à vida eterna”.

A veste branca ou a veste nova no
Batismo quer expressar que pelo
Sacramento entramos numa nova vida
e esperamos levar esta nova vida até à
participação do banquete celestial,
onde o Senhor nos quer encontrar
com a veste nupcial da amizade de
Deus. O que mancha ou rasga a veste
é o pecado. É o não que dizemos a
Deus e aos nossos irmãos. Por isso, o

b a t i z a n d o
recebe uma
veste branca,
sinal da vitória
sobre o peca-
do, e assume o
compromisso de promover a paz. Na
Bíblia, a veste branca é, por exemplo,
a veste do ancião que Daniel vê, a dos
anjos nas aparições pascais ou a dos
vencedores do Apocalipse.

Nos primeiros séculos, era normal só
se batizarem em adultos. Os recém
baptizados conservavam a veste branca
desde a Vigília Pascal e só a depunham
no Domingo seguinte, ou seja, no II
Domingo da Páscoa. Nesta semana eram
introduzidos nos Mistérios, o período
da mistagogia.

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

Programa Pastoral: CHAMADOS À SANTIDADE (I)

Benção das mulheres
grávidasO próximo Convívio Fraterno da

Diocese de Aveiro realiza-se nos
próximos dias 20 a 23 de Dezembro!
Concentração dia 20 de dezembro no
IDESO em Eirol às 21h00.

Convívio fraterno “é uma experiência
de primeiro anúncio que tem como
objetivo despertar os jovens para a fé,
orientando-os sempre para a vivência
comunitária da fé que os leve a refletir
sobre si próprios, os outros e Deus”.
Se quiseres participar no Convívio
Fraterno entra em contacto com o
Diác. Jorge Manuel.
Chegou a hora de espalhar a nossa
herança… Chegou a hora de outros
receberem esta herança!

Convívio Fraterno

- Baptismo: Imposição da veste branca

São necessários paroquianos para
servir a  IRMANDADE. Pede-se a quem
o desejar que se dirija à Secretaria
Paroquial e deixa ficar o nome e o
contacto.

Irmandade do
Santíssimo Sacramento

Aproxima-se o IV Domingo do Advento,
dia 23 de Dezembro, em que na Missa
das 12 horas está prevista a Bênção
dos Casais, que aguardam o nascimento
de um filho.
A bênção não é apenas para a Mamã
ou para o Nascituro, mas também para
o  Papá. Todos, abençoados por Deus,
são motivo de grande alegria e de acção
de graças.
Apesar de repetida no "Diálogo", a
informação não suscitou até agora
qualquer resposta. Por não haver
pessoas grávidas ou por inconveniência
de horário? Se este é o motivo,
facilmente alteramos os horários da
celebração, desde que seja nas Missas
desse Domingo. O mais importante,
porém, é que se inscrevam
atempadamente.

A Paróquia de Nossa Senhora da Glória é constituída maioritariamente por pessoas
baptizadas.
Ainda hoje, apesar das motivações profundas do pedido de Baptismo não serem
as mesmas do passado, os pais pedem genericamente o Baptismo para os filhos,
embora cada vez mais o adiem para a idade de catequese. Contudo, tal pedido é
em grande medida resultante da força e estabilidade da matriz cultural religiosa
de que ainda está impregnada a sociedade em Portugal, especialmente o centro
e norte, de que a região da Diocese de Aveiro faz parte.
A Paróquia da Glória, respirando também esta matriz, apesar da fixação em Aveiro
de muitos casais jovens e cultos, oriundos de vários contextos sócio - religiosos,
não pode deixar de considerar as grandes linhas do programa da Igreja Diocesana
para o presente ano apostólico, assumindo, desde já, também como sua, a
preocupação de fazer " ressoar com alegria" o chamamento à santidade, que
Deus faz a todo o Baptizado.

O Papa Francisco prestou homenagem
à Imaculada Conceição, na tradicional
deslocação ao monumento na Praça de
Espanha, em Roma, e lembrou o
caminho de refugiados e famílias na
diáspora.
“Fica perto das famílias hoje, em Roma,
em Itália, há situações semelhantes em
todo o mundo, porque eles não são
abandonados a si mesmos, mas
desprotegidos nos seus direitos,
direitos humanos que veem antes de
qualquer necessidade legítima”,
afirmou recordando o exemplo de
Maria e José, a caminho de Belém.

Papa pede proteção da
Imaculada Conceição


