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10 de FEVEREIRO de 2019 Nº 1643

Todos chamados !

Ainda estamos nos princípios da vida pública e Jesus já
experimentou, da parte dos Seus ouvintes, momentos de
curiosidade, admiração e até de rejeição, tendo mesmo já
sido vítima de tentativa de homicídio, na sua terra de Nazaré.
Mas não desistiu.

Hoje, porém, é daqueles momentos que enchem a alma. Foi
um autêntico banho de multidão, à beira-mar, a ponto de
pedir a Pedro que o deixasse falar da sua barca.

No fim, convidou Pedro, que lavava as redes depois de uma
faina infrutífera, a pescar, em condições bem desfavoráveis.
E o resultado ultrapassou todas as previsões. Este facto
abre os olhos a Simão: "Senhor, afasta-Te de mim, que sou

um homem pecador". Ao que Jesus responde, de imediato:
"Não temas. Daqui em diante serás pescador de homens".

A vocação de Pedro e dos outros apóstolos, como a dos
Profetas no Antigo Testamento, é um acto gratuito da parte
de Deus, que escolhe quem quer e capacita quem chama.
Assim foi ontem e continua a ser hoje.

O chamamento não anula a natureza de quem é chamado,
que, continuando a ser limitado e com defeitos, recebe de
Deus uma graça própria, que o ajuda a superar as limitações,
se a resposta for pronta e generosa como a de Pedro e dos
seus companheiros, que deixaram tudo para seguir Jesus.

P. Fausto

Dia 10 DOMINGO V DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 6, 1-2a. 3-8; Sal 137; 1 Cor 15, 1-11  ou  1 Cor 15, 3-8. 11; Lc 5, 1-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - Nossa Senhora de Lurdes
Gen 1, 1-19; Sal 103; Mc 6, 53-56
DIA MUNDIAL DO DOENTE

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Gen 1, 20 – 2, 4a; Sal 8; Mc 7, 1-13
09h00 Missa na Igreja de Jesus (não há missa às 8h30 na Sé)
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 13 QUARTA-FEIRA - Gen 2, 4b-9. 15-17; Sal 103; Mc 7, 14-23
15h00 Reunião dos Grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro

paroquial.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 14 QUINTA-FEIRA - Festa de S. Cirilo, monge, e S. Metódio, bispo,
Padroeiros da Europa
Act 13, 46-49; Sal 116; Lc 10, 1-9

09h00 Reunião de Arciprestado, em Esgueira.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 15 SEXTA-FEIRA - Gen 3, 1-8; Sal 31; Mc 7, 31-37
17h00 Missa em Vilar.

Dia 16 SÁBADO - Gen 3, 9-24; Sal 89; Mc 8, 1-10
15h00 TÁS CAPAZ?! - encontro e tarde de animação para conhecer o

Movimento Católicos de Estudantes, em frente à Sé.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Oração ao estilo de Taizé, na igreja de Esgueira.

Dia 17 DOMINGO VI DO TEMPO COMUM - Ano C
Jer 17, 5-8; Sal 1; 1 Cor 15, 12. 16-20; Lc 6, 17. 20-26
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

15h00 Formação Permanente para Visitadores dos Doentes e Ministros
Extraordinários da Comunhão, no Seminário de Santa Joana Princesa
(termina às 17h).

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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Ajude com o seu IRS
Ajude o Patronato de Nossa Senhora de Fátima, revertendo uma parte
do seu IRS, basta preencher o campo 1101 do quadro 11 da folha de
rosto com o NIF 501404368. Não tem custos, não agrava o imposto a
liquidar, nem diminui o reembolso. Desde já o Patronato agradece.



Dois dedos de Liturgia (96)

- Unção dos Doentes

Os Evangelhos e sobretudo o sacramento da Unção
mostram claramente a solicitude corporal e espiritual
do Senhor para com os doentes. Instituído por Ele e
promulgado na epístola de S. Tiago, logo se introduziu
na Igreja o costume de o celebrar por meio da unção,
e da oração dos presbíteros pelos doentes,
recomendando-os ao Senhor padecente e glorificado
para que Ele os alivie e salve (cf. Tg 5, 14-16) e ainda exortando-os a que se associem
livremente à paixão e morte de Cristo, e assim contribuam para o bem do povo
de Deus.

O homem gravemente doente, com efeito, necessita de uma peculiar graça de
Deus para que não perca o ânimo na aflição, nem, pela força das tentações,
venha a fraquejar na fé. É por isso que Cristo concede aos seus fiéis o sacramento
da Unção, como defesa poderosíssima.

A celebração do sacramento consiste principalmente em que, depois da imposição
das mãos pelos presbíteros da Igreja, seja proferida a oração da fé e ungidos os
doentes com o óleo santificado pela bênção divina. Com este rito é significada e
conferida a graça do sacramento.

Este sacramento confere ao doente a graça do Espírito Santo, pela qual o homem
todo é ajudado em ordem à salvação, confirmado na confiança em Deus e
fortalecido contra as tentações do inimigo e a ansiedade da morte. Assim poderá
não só suportar com fortaleza os males, mas ainda vencê-los e obter a própria
saúde corporal, se essa lhe aproveitar à salvação da alma. Confere também, se
necessário, o perdão dos pecados e a consumação da Penitência cristã.

Na santa Unção, unida à oração da fé, exprime-se a fé, que deve ser avivada,
tanto no que administra como no que recebe o sacramento; a fé do doente e da
Igreja salvá-lo-á, pois se refere à morte e ressurreição de Cristo, donde o
sacramento tira a sua eficácia (cf. Tg 5, 15), e ao reino futuro, de que os sacramentos
são o penhor.

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

TÁS CAPAZ de vir passar uma tarde
connosco?
TÁS CAPAZ de conhecer o que é o
MCE?
TÁS CAPAZ de viver uma grande
aventura?
TÁS CAPAZ?!

Se Tás Capaz então equipa-te porque
vem aí uma grande tarde!
Se és de Aveiro e queres conhecer o
que é isto de ser um mega estudante
na igreja e católico na escola?!
Atreve-te a vir!!!

Ponto de Encontro - dia 16 de
Fevereiro, à frente da Sé de Aveiro, às
15h!

#JOVENS

#JovensArciprestado
Oração de Taizé

No próximo dia 16 de Fevreiro, às
21h30, haverá na Igreja paroquial de
Esgueira uma oração ao estilo de Taizé,
organizada pelo Grupo de Jovens da
Paróquia de Esgueira.

«Recebestes de graça, dai
de graça» (Mt 10,8)

Por ocasião do XXVII Dia Mundial do
Doente, que será celebrado de modo
solene em Calcutá, na Índia, a 11 de
fevereiro de 2019, a Igreja – Mãe de
todos os seus filhos, mas com uma
solicitude especial pelos doentes –
lembra que o caminho de
evangelização mais credível são gestos
de dom gratuito como os do Bom
Samaritano. O cuidado dos doentes
precisa de profissionalismo e de
ternura, de gestos gratuitos, imediatos
e simples, como uma carícia, pelos
quais fazemos sentir ao outro que nos
é “querido”.
A vida é dom de Deus, pois – como
adverte São Paulo – «que tens tu que
não tenhas recebido?» (1 Cor 4,7). E,
precisamente porque é dom, a
existência não pode ser considerada
como mera posse ou propriedade
privada, sobretudo face às conquistas
da medicina e da biotecnologia, que
poderiam levar o homem a ceder à
tentação de manipular a “árvore da
vida” (cf. Gn 3,24).

da mensagem do Papa Francisco

Retiro para Doentes
Realiza-se de 10 a 13 de Maio de 2019 o Retiro Diocesano
para Doentes em Fátima. Este retiro destina-se a doentes em
tratamentos diversos, em luto, ou outros, desde que sintam
capacidade de nele participar. As inscrições estão abertas
até ao próximo dia 15 de Março. Para mais informações
contacte a Secretaria Paroquial ou a Enf. Mª Cremilde Campos
(234045494 / 965416764)


