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23 de DEZEMBRO de 2018

Dia 23 DOMINGO IV DO ADVENTO - Ano C
Miq 5, 1-4a; Sal 79; Hebr 10, 5-10; Ev Lc 1, 39-45
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
12h00 Bênção das Grávidas, na Missa.
REFLEXÃO

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
(não há missa às 19h00)
24h00 NATAL DO SENHOR: “Missa do Galo”, presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.
(Is 9, 1-6; Sal 95; Tito 2, 11-14; Lc 2, 1-14)
Dia 25 NATAL DO SENHOR - Ano C
Is 52, 7-10; Sal 97; Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18 ou Jo 1, 1-5. 9-14
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar). (não há missa às 8h30)
Dia 26 QUARTA-FEIRA - Festa de S. Estêvão, Primeiro Mártir
Act 6, 8-10; 7, 54-59; Sal 30; Mt 10, 17-22
18h00 Missa em Santiago.

Dia 30 FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, MARIA E JOSÉ - Ano C
Sir 3, 3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14); Sal 127; Col 3, 12-21; Lc 2, 41-52
ou: 1 Sam 1, 20-22. 24-28; Sal 83; 1 Jo 3, 1-2. 21-24; Lc 2, 41-52
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

Estamos em vésperas de Natal, Solenidade do
Nascimento de Jesus, que marca a história da
humanidade. Crentes e não crentes tornam este
acontecimento verdadeiramente singular e mágico. E não
é para menos, porque, apesar de tão desejado e
anunciado, colheu de surpresa toda a gente.

Quem não se surpreende pela escolha de duas mulheres
do povo, ambas misteriosamente grávidas,
reconhecerem, agradecidas, o Dom da Maternidade,
porque "a Deus nada é impossível"?
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Dia 29 SÁBADO - 1 Jo 2, 3-11; Sal 95; Lc 2, 22-35
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
20h00 Pequeno Concerto de órgão, no final da Missa vespertina da Festa da
Sagrada Família, na Igreja. Concerto, da responsabilidade da AMPO, por
António Mota e André Pires. ENTRADA LIVRE.

A maior das prendas !

Quem diria que Belém, "casa do pão", pequena e humilde
cidade, perdida algures, na Judeia, seria o local para
Jesus nascer?

Dia 27 QUINTA-FEIRA - Festa de S. João, Apóstolo e Evangelista
1 Jo 1, 1-4; Sal 96; Jo 20, 2-8
21h30 Ensaio para o Cantar dos Reis, no centro paroquial.
Dia 28 SEXTA-FEIRA - Festa dos Santos Inocentes, mártires
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 123; Mt 2, 13-18
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Deus, o nosso Deus, é deveras surpreendente! E continua
a surpreender-nos. É Vida. É Alegria. É Ternura. É Paz. É
Salvação. Tudo isto celebramos em cada Natal.
Não se estranhe, pois, que João Baptista tivesse
estremecido de Alegria, ao pressentir o fruto bendito do
seio de Maria.
Que a celebração do Natal traga a todas as famílias a
Alegria e a Paz, que os Anjos anunciam, e que Deus dá
abundantemente em Seu Filho Unigénito, a Sua mais
bela e importante prenda para toda a humanidade.
P. Fausto

Irmandade do Santíssimo Sacramento
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.

Nº 1636

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Dois dedos de Liturgia (89)
- Baptismo: Escrutínios
O Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA) apresenta
4 etapas para aqueles que querem pertencer à Igreja.
Na terceira -na iminência de receber os sacramentos
(durante a Quaresma)- os catecúmenos celebrarão 3
escrutínios.
Vem do latim, scrutari (esquadrinhar, examinar).
Aplicamos o termo, por exemplo, à recontagem de
votos numas eleições. Em registo cristão, dá-se este
nome às provas e celebrações –feitas de oração,
leitura e exorcismos– que se fazem sobretudo no
caminho do catecumenado baptismal.
No RICA explica-se a razão de ser destes escrutínios, na Quaresma que precede
o Baptismo (cf. RICA 154-159). A sua finalidade é purificar as almas e os corações,
proteger contra as tentações, rectificar a intenção, conseguir um sério
conhecimento de si mesmo e promover a vontade a seguir, fielmente, a Cristo.
Celebram-se três escrutínios, para favorecer o progresso no conhecimento do
pecado e no desejo de salvação em Cristo. Têm lugar, sendo possível, nos domingos
III, IV e V da Quaresma, com as leituras do ciclo A (samaritana, cego e Lázaro), na
presença da comunidade, que ora pelos eleitos.
Também no caso de crianças em idade escolar se fazem estes escrutínios (cf.
RICA 330-333), que se convertem praticamente em celebrações penitenciais para
os que vão ser baptizados e seus familiares. Trata-se sempre de escrutar o coração
do catecúmeno e ajudá-lo a conhecer a sua própria debilidade, a vencer o mal
e a aderir a Jesus Cristo (cf. RICA 25). Noutras ocasiões, o escrutínio adquire
sobretudo o sentido de exame dos candidatos a um sacramento: por exemplo,
na ordenação ministerial ou na Profissão religiosa. Toma então a forma de um
diálogo com eles, a respeito da sua intenção e disposições.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Mensagem de Natal
Era peregrino e recolhestes-me (Mt 25,35)
Em cada Natal, Deus chega muito perto de nós. Continua a dizer-nos que deseja
entrar na nossa casa e ficar connosco.
Numa noite fria, eis que numa pobre manjedoura, pois já não havia lugar para Ele
na hospedaria, nasceu aquele que havia de permanecer connosco: ”O Verbo
fez-se carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). O Natal significa que Jesus, o Filho
de Deus, nasceu, e que com Ele se revelou o infinito amor de Deus: O Menino
que vemos deitado na manjedoura é Deus feito homem, e que partilha a nossa
condição humana.
A nossa diocese de Aveiro está a viver, neste ano pastoral, o tema “A vocação
batismal, caminho de santidade”. Pelo Batismo, Deus, através do seu Espírito,
encarna em cada um de nós. O Natal convida-nos a descobrir, hoje, os sinais da
presença do Filho de Deus que habita no coração de cada ser humano. Quando
Jesus veio ao mundo, trouxe do Céu o amor de Deus. Pois Deus não enviou o Filho
ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele (Jo 3,16-17).
É Natal quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele.
[D. António Moiteiro]

Oração de bênção da mesa da Ceia de Natal
«Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo:
nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto
vos servirá de sinal: encontrareis um Menino recém-nascido, envolto em
panos e deitado numa manjedoura» (Lc 2, 1-14)
Senhor nosso Deus,
que deste a maior prova de amor
entregando o Vosso Filho Unigénito,
nascido de Maria a Virgem,
dignai-Vos abençoar estes alimentos,
todos nós que nos reunimos à volta desta mesa
e todos os homens e mulheres de boa vontade
para que, contemplando a simplicidade do Presépio,
possamos aprofundar na fé e no amor ao próximo.
Isto Vos pedimos isso Jesus, Vosso amado Filho,
que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Amém.
Pai-nosso

