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Evangelho incómodo !

O discurso de Jesus deste domingo vem na linha do das
bem-aventuranças. De tão sublime e quase impossível
torna-se  incómodo,  e a tentação de rasgar ou virar
rapidamente a página é compreensível. Mais parecem
palavras proferidas por um sonhador que desconhece o
coração humano e não sente no mais profundo de si mesmo
a força da "lei de talião", que nos inclina para o ódio e para
a vingança.

Jesus, porém, conhecedor da natureza humana e do que é
capaz,   não hesita em propôr hoje um caminho de libertação
e felicidade, que eleva o relacionamento entre humanos à
fasquia máxima do amor e do perdão. Só possível com a
Graça de Deus.

Apesar de incómodo e difícil, este Evangelho é para todos.
E não nos podemos escandalizar com o que vai à nossa volta,
porque somos todos muito bons e educados enquanto nos
sorriem e tudo nos corre ao gosto, mas facilmente perdemos
as maneiras e estala-se-nos o verniz diante de algum
contratempo, incompreensão ou mau trato.

Precisamos da graça de Deus, para exercitar sempre o amor,
o perdão, a compreensão e a benevolência na relação com
os outros, porque passa por aqui o agir próprio do discípulo
de Cristo.

P. Fausto

Dia 24 DOMINGO VII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23;Sal 102; 1 Cor 15, 45-49; Lc 6, 27-38

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
10h30 Baptismos, na Missa.

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - Sir 1, 1-10; Sal 92; Mc 9, 14-29

21h30 Reunião do Conselho Económico, na residência paroquial.
21h30 Reunião dos catequistas da adolescência e juventude, no centro

paroquial.

Dia 26 TERÇA-FEIRA - Sir 2, 1-13; Sal 36; Mc 9, 30-37

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 27 QUARTA-FEIRA - Sir 4, 12-22; Sal 118; Mc 9, 38-40

10h00 Reunião do Conselho Presbiteral, na Casa de Nossa Senhora do
Socorro, em Albergaria-a-Velha.

18h00 Missa em Santiago.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - Sir 5, 1-10; Sal 1; Mc 9, 41-50

Dia 01 SEXTA-FEIRA - Sir 6, 5-17; Sal 118; Mc 10, 1-12

15h30 Reunião de responsáveis da catequese da infânica, no centro
paroquial.

15h30 “Caçada de Carnaval” do agrupamento 794-Vilar.
15h30 Vigília de Oração pelas Promessas do agrupamento 191-Aveiro, em

Santiago.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 02 SÁBADO - Sir 17, 1-13; Sal 102; Mc 10, 13-16

19h00 Missa vespertina na Sé com Promessas do agrupamento 191-Aveiro.
19h00 Missa em Santiago.

Dia 03 DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM - Ano C
Sir 27, 5-8; Sal 91; 1 Cor 15, 54-58; Lc 6, 39-45

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Início do Lausperene Diocesano – 101 dias de Adoração – em Agadão.

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 (98)

- Preparação do Encontro

A comunidade é o lugar preferente do
encontro com Deus, por isso, na Igreja
nascente não se valorizava tanto o
espaço, mas a reunião da comunidade.
Só a partir do século IV é que começaram
a surgir as primeiras igrejas e basílicas,
espaços expressivos da dignidade do que
se celebra e aptos para ajudar
pedagogicamente ao clima de oração
comunitária.

Nas primeiras construções construiram-
se espaços que ajudavam a tomar
consciência da entrada num novo
espaço, num espaço diferente daquele
em que se vive. Ajudava a caminhar para
o Sagrado. Hoje, já não temos estes
apoios exteriores. Hoje este caminho faz-
se interiormente. Para um encontro mais frutífero é necessário preparar-nos
para tal. Fica a questão: como preparo o encontro com Jesus?

Fica um ajuda: "O principezinho voltou no dia seguinte.- Era melhor teres vindo
à mesma hora - disse a raposa. - Por exemplo, se vieres às quatro horas, às três,
já eu começo a estar feliz. E quanto mais perto for da hora, mais feliz me sinto.
Às quatro em ponto hei-de estar toda agitada e toda inquieta: fico a conhecer
o preço da felicidade! Mas se chegares a uma hora qualquer, eu nunca vou saber
a que horas hei-de começar a arranjar o meu coração, a vesti-lo, a pô-lo bonito…
Precisamos de rituais." (O Princepezinho de Antoine de Saint-Exupéry)

O Movimento Católico de Estudantes
tem o prazer de convidar todos os
jovens estudantes entre os 14 e os 25
anos a participar no ENEC (Encontro
Nacional de Estudantes Católicos). A
realizar-se nos dias 1, 2, 3 e 4 de Março
na Cooperativa de Ensino de Santa
Joana, aqui em Aveiro. O Encontro é
dinâmico e terá muitos momentos de
diversão mas também de pensamento
crítico e reflexão. Para mais
informações basta ir ao site (mce.pt),
Facebook (Movimento Católico de
Estudantes), ou contactar o membro
responsável (Carolina Carreira–
919022071). As inscrições fecham no dia
26 de fevereiro.

Religiosas do Sagrado Coração de Maria – 170 anos

Faz este domingo, dia 24 de Fevereiro, 170 anos de
fundação o Instituto das Religiosas do Sagrado Coração
de Maria (IRSCM). É um Instituto com implantação
nacional, mas também diocesana e paroquial. Sendo o
Centro de Espiritualidade Jean Gailhac (CEJG) na Gafanha
da Encarnação a face mais visível na nossa Diocese.
O IRSCM foi fundado em 1849 pelo Pe. Jean Gailhac,
tendo como co-fundadora a Mère Saint Jean. A sua
missão é conhecer a Deus e torná-Lo conhecido; amar

a Deus e fazê-Lo amado; proclamar que Jesus Cristo veio para que todos tenham
vida. (www.irscm.pt/IRSCM/)

Oficinas de Oração e Vida

Terão início em 4 de Março de 2019 e
realizam-se às segundas-feiras das 21h00
às 23h00, no salão paroquial.
Estes encontros têm como objectivo
aprofundar a arte de orar com um
carácter experimental e prático.
Vem fazer a experiência. Vais gostar!

DMJ 2019

Já foi anunciado o local e a data do
próximo Dia Mundial da Juventude.
Passados 10 anos, o DMJ volta a Anadia.
Será no dia 12 e 13 de Abril.
Certamente será uma boa
oportunidade para preparar, embora
ainda longe no tempo, as próximas JMJ
2022 que vão acontecer em Portugal.

Consignar o IRS ao Patronato
de Vilar (Nossa Senhora de
Fátima) - NIF: 501 404 368

Não tem custos, não agrava o imposto
nem diminui o reembolso!

           O Patronato Agradece!!!

Em Fevereiro
não esquecer:

Retiro para Doentes

Realiza-se de 10 a 13 de Maio de 2019
o Retiro Diocesano para Doentes em
Fátima. 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)

Convite
Amigo: Vai haver mais um encontro do
pré seminário para candidatos, ou seja
rapazes do 5º e 6º ano! Tenho por isso
o gosto em te convidar para
participares neste encontro do pré-
seminário. Será no próximo dia 30 de
Março, entre as 9h30 e as 18h00, no
Seminário de Aveiro. Aqui poderás vir a
conhecer o seminário,  jogar futebol,
fazer novas amizades, e descobrir um
grande “profeta".
Tens até dia 28 de março para te
inscreveres. Se tu ou os teus
encarregados de educação tiverem
alguma dúvida podes falar com o Diac.
Jorge. Vai pensando nisto!

- Pe. João Santos


