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A viagem necessária

Jesus, na sequência dos conselhos dados aos discípulos e
que Lucas condensa no Evangelho deste domingo,
desafia-nos a uma viagem ao interior. Uma viagem ao nosso
íntimo mais íntimo, porque "a boca fala do que transborda
do coração". Sem sentimentos de culpa, nem tão pouco de
superioridade.

E de que mais falam as pessoas à nossa volta?

A ser verdade que a língua fala da abundância do coração,
mal vamos todos, porque não é de justiça, solidariedade,
diálogo, paz, convivência, respeito... o centro das nossas
conversas, mas antes ordenados, lucros, direitos, andares,
carros, viagens, férias, seguros, amores e desamores...

Justamente preocupados com o ambiente e as alterações
climáticas, vivemos também intoxicados por uma espessa
camada de fofoquices e atordoados por níveis nada saudáveis
de poluição sonora, moral e religiosa. Vivemos num mundo
de ruídos, dentro e fora de nós.

É face a esta sociedade que produz e vende informação,
polui a alma  e impõe um ritmo incontrolável de consumo,
que Jesus nos propõe uma descida ao nosso mais profundo,
para, no silêncio e na oração, cuidarmos da árvore que dá
frutos preciosos de vida nova, expressos nas
Bem-aventuranças. A Quaresma está aí. Aproveitemo-la desde
o início.

P. Fausto

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.

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - S. Casimiro
Sir 17, 20-28 (gr. 24-29); Sal 31; Mc 10, 17-27

Dia 05 TERÇA-FEIRA - Sir 35, 1-15 (gr. 1-12); Sal 49; Mc 10, 28-31
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e

Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
21h30 Ensaio dos coros paroquiais para a celebração das Cinzas, na igreja.

Dia 06 QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Joel 2, 12-18; Sal 50; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
* Dia de jejum e abstinência.

08h30 Missa na Sé, com imposição das cinzas.
09h30 Abertura das igrejas de Santo António e S. Francisco todo o dia,

começando com Oração de Laudes e terminando às 18h com missa
com imposição das cinzas.

15h00 Reunião dos grupos do Movimento de Vida Ascendente, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago, com imposição das cinzas.
21h30 Missa presidida pelo Sr. Bispo, com imposição das cinzas, na Sé.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - Deut 30, 15-20; Sal 1; Lc 9, 22-25
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas antes da Missa.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Is 58, 1-9a; Sal 50; Mt 9, 14-15
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via-Sacra na igreja.
21h30 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 09 SÁBADO - Is 58, 9b-14; Sal 85; Lc 5, 27-32
10h00 Formação de candidatos a Ministros Extraordinários da Comunhão, no

Seminário de Santa Joana (termina às 16h30).
14h00 Reuniões de Conselho, Formação e Geral da OFS, com Missa às 16h,

nas Igrejas de Santo António e S. Francisco.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 10 DOMINGO I DA QUARESMA - Ano C
Deut 26, 4-10; Sal 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

17h00 Encontro para todos os candidatos a MECs, no centro paroquial.
19h00 Missa estacional, precidida pelo Sr. Bispo, com a tomada de posse dos

novos Ministros Extraordinários da Comunhão, 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 (99)

- Comunhão

A assembleia recebe a comunhão
sacramental da Eucaristia
imediatamente depois da comunhão
do sacerdote celebrante. É de sua
responsabilidade distribuir a
Comunhão, se for o caso, ajudado
por outros sacerdotes e diáconos;
e a Missa não deve prosseguir até
que termine a Comunhão dos fiéis.
No caso da nossa paróquia, quando
necessário, os ministros extraor-
dinários ajudam o sacerdote
celebrante.

Aqueles que estiverem preparados
encaminham-se para o local da
distribuição da sagrada comunhão.
Este momento deve ser de
recolhimento; nunca será momento
para ver quem veio à celebração ou
para qualquer tipo de cumprimentos. Somos mendigos de Jesus e enquanto
Corpo de Cristo caminhamos para Ele. "Quando comungarem de pé, recomenda-
-se fazer, antes de receber o Sacramento, a devida reverência." Aqueles que não
se abeiraram da sagrada comunhão são chamados a uma comunhão espiritual.
Para isso é necessário um recolhimento colocando-se humildemente diante Jesus.
Neste momento devemos permanecer de pé como sinal de respeito e de adoração,
participando cantando ou fazendo silêncio.

O departamento da catequese da
nossa diocese oferece mais uma
formação para catequistas, desta vez
com o tema "As novas adolescências".
Ocorrerá no  Centro Paroquial de
Esgueira, no dia 6 de abril de 2019,
das 09h30 às 16h00, e terá como
formador o Pe. Queirós da diocese de
Viana do Castelo.
Para realizar a inscrição e, se quiser
mais informações, pode fazê-lo através
do seguinte correio electrónico:
catequese@diocese-aveiro.pt

Dia diocesano do
adolescente

No 23 de março, o Departamento
Diocesano da Catequese, convida
todos os adolescentes, do 7º ao 9º ano
da catequese, a participarem num
encontro que se realizará no Santuário
de Schoenstatt, Gafanha da Nazaré.
As inscrições são até dia 18 de março.

FormAr-Te 2019
O Departamento diocesano de pastoral
juvenil proporciona mais um dia de
formação para animadores de grupos
de jovens.
Este encontro terá lugar no próximo
dia 16 de março, entre as 9h30 e as
16h, no Seminário de Aveiro.

Intenção do Papa
para o mês de Março

Pelas comunidades
cristãs, em parti-
cular as que são
perseguidas, para
que sintam a pro-
ximidade de Cristo

e para que os seus direitos sejam
reconhecidos.

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 Março
 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

"As novas adolescências"


