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"Fazei tudo..."
Hoje participamos numa festa de casamento, para a qual
foram convidados Jesus e sua Mãe, e nós também, dadas as
nossas relações de convivência com Jesus. O ambiente era
festivo e a mesa farta de boa comida e bom vinho.

A certa altura, a Mãe de Jesus, apercebendo-se do
nervosismo dos serventes, vem, com discrição, junto do
Filho, dizer-Lhe que se esgotara o vinho. Jesus acedeu e
tudo discretamente se resolveu.

Com esta intervenção, Jesus quer anunciar, desde a primeira
hora, um Deus próximo, alegre e compreensivo, que aprecia
a festa e se compraz com a alegria dos homens, mas não nos
poupa às dificuldades, nem nos livra de aflições.

Na vida há momentos de tudo... e pode "faltar o vinho",  o
vinho da alegria, do entusiasmo, do sonho, da paixão, da
generosidade... E agora? Viver para o passado a que
doentiamente nos agarramos? Resignarmo-nos a um presente
sem horizontes, nem oxigénio? Baixar os braços de vencidos
pelas contrariedades?  Nada disto é sádio e não é da vontade
de Deus.

Para sair deste pântano, há que lembrar as palavras avisadas
da Mãe de Jesus aos serventes, "Fazei tudo o que Ele vos

disser", e as de Jesus aos mesmos funcionários, "Enchei essas
talhas de água... Tirai agora e levai ao chefe de mesa".

Se tivermos em conta a recomendação amorosa e sensata
da Mãe de Jesus e se formos obedientes e diligentes como
os serventes, não serão as dificuldades da vida, ainda que
fortes, a roubar-nos o ânimo, a alegria e a frescura espiritual
dos discípulos de Cristo.

P. Fausto

Dia 20 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Jo 2, 1-11

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina

15h00 Formação Permanente dos Visitadores dos Doentes e dos M.E.C., no
Seminário de Santa Joana Princesa (termina às 17h).

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - S. Inês, virgem e mártir
Hebr 5, 1-10; Sal 109; Mc 2, 18-22

17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.

Dia 22 TERÇA-FEIRA - S. Vicente, diácono e mártir
Hebr 6, 10-20; Sal 110; Mc 2, 23-28

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

21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 23 QUARTA-FEIRA - Hebr 7, 1-3. 15-17; Sal 109; Mc 3, 1-6
15h00 Reunião dos grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 24 QUINTA-FEIRA - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
Hebr 7, 25 – 8, 6; Sal 39; Mc 3, 7-12

18h00 Reunião de Direcção do Patronato de Nª Sra. de Fátima,  em Vilar.
21h00 Celebração Ecuménica na Igreja Evangélica Metodista (Rua Oudinot –

Aveiro), integrada no Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 25 SEXTA-FEIRA - Conversão de S. Paulo, Apóstolo
Act 22, 3-16  ou  Act 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18
OITAVO DIA DE ORAÇÕES PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS.

17h00 Missa em Vilar.
17h30 7ª sessão de formação de acólitos, na residência paroquial.

Dia 26 SÁBADO - S. Timóteo e S. Tito, bispos
2 Tim 1, 1-8  ou  Tit 1, 1-5; Sal 95; Mc 3, 20-21  ou  Lc 10, 1-9
INÍCIO DA SEMANA DO CONSAGRADO.

15h30 Reunião de Pais dos 1º, 2º, 3º e 4º anos de catequese, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 27 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano C
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Sal 18 B; 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4: 4, 14-21
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

10h30 Baptismos, na 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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Dois dedos de Liturgia (93) Que caminho escolher?

- A missa, a primeira forma de oração

“Somos um só corpo todos os que comemos dum
só pão”. Este texto de S. Paulo faz eco da primitiva
celebração da Ceia do Senhor, que cimentou na
unidade do ‘Amor, forte como a morte, a intrépida
geração dos primeiros mártires e virgens. É a
celebração da Eucaristia a primeira forma de
oração pela Unidade. Não apenas a celebração
da Missa por um sacerdote e a que os fieis
‘assistem’, mas a uma celebração consciente-
mente participada em que se faça sentir a presença da comunidade orante e
comungaste na União a Cristo e a todos os irmãos. Não é a Eucaristia o banquete
da Unidade? Mas não só em si mesma, senão na maneira, aliás a normal, da sua
celebração. ‘Se a Igreja faz a Eucaristia, reciprocamente a Eucaristia faz a Igreja’,
porque faz a sua unidade, cimentando os seus membros naquela Vida una do
amor que ‘o Espírito Santo derramou em nossos corações’ que, enquanto regra
moral de vida, constitui o primeiro mandamento:’Amarás’.

Além da Missa, outras reuniões devem constituir o tempo de oração comunitária
da Semana. Nesta semana rezemos pela unidade cristã, quer em relação a todas
as confissões não católicas quer adentro da comunidade católica. Rezemos para
alcançar a unidade com Cristo, mas também pela Unidade em Cristo.

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

Numa organização conjunta, Seminário
diocesano, Departamento da Pastoral
Juvenil e CUFC, oferecem três dias de
exercícios espirituais para jovens
maiores de idade, sob a orientação do
Padre Jesuíta, José Eduardo Lima.
De 8 a 10 de fevereiro no Seminário
Diocesano, com inscrições e
informações através do número de
telefone 234 422 171 ou e-mail
geral@seminarioaveiro.org.

Senhor dos Passos

O tempo não pára e o Tríduo do
Senhor Jesus dos Passos está aí... e
há que o preparar atempadamente.
Não estranhe,  pois,  que os Mordomos
de serviço da Confraria iniciem
proximamente o peditório porta a
porta, para angariarem os fundos
necessários para que as celebrações,
que vão acontecer nos dias 5, 6 e 7
de abril deste ano, decorram com o
máximo de dignidade. Não se pede
tudo, mas apenas acolhimento e
generosidade.

Durante a Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos terão lugar duas
celebrações ecuménicas na nossa
Diocese. No dia 24 de janeiro, às
21h00, na Igreja Metodista (Rua
Oudinot – Aveiro) e no dia seguinte, 25,
na Igreja Metodista de Aguada de Cima.
A semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos decorre de 18 a 25 de
janeiro. Este ano, o tema, “Procurarás
a justiça, nada além da justiça” (Deut

16, 18-20), foi preparado por um grupo
de representantes de diferentes
comunidades cristãs da Indonésia e
publicado pelo Pontifício Conselho
para a Promoção da Unidade dos
Cristãos e pela Comissão Fé e
Constituição do Conselho Mundial de
Igrejas.

Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos - 2019

Inquérito sobre o Baptismo

Vai decorrer, durante as próximas
semanas, até ao início da quaresma,
pelas Paróquias do Arciprestado de
Aveiro, um inquérito sobre o Baptismo
a ser respondido pela assembleia nas
celebrações eucarísticas, por adultos
com idade igual/superior a 16 anos.
Neste sentido apelamos a que todos
os paroquianos o façam e que, se já
responderam noutra eucaristia ou
paróquia, não o repitam.

Jornada Mundial da Juventude - 2019

Partiram este sábado, dia 19, para o Panamá muitos dos
300 jovens portugueses que vão participar na jornada
Mundial da Juventude, entre os dias 22 e 27 de Janeiro,
onde o Papa Francisco preside aos atos finais, no sábado
e no domingo.
De acordo com o Departamento Nacional da Pastoral

Juvenil (DNPJ), o Panamá vai receber 300 portugueses de 12 dioceses e quatro
movimentos, acompanhados por seis bispos e 30 voluntários, para participar na
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2019, que se inicia a 22 de janeiro.
Para o diretor do DNPJ - Pe. Filipe Diniz -, a Jornada Mundial da Juventude
proporciona aos participantes uma experiência de fé em “multidão”, que deve
depois ser traduzida na vida concreta, após o regresso aos países de origem.
“É importante esta capacidade do jovem, quando faz esta experiência, ser
testemunha daquilo que viveu, mas também a oportunidade de, nas suas
comunidades paroquias, nos seus movimentos, transmitir a sua fé”.


