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Que vale mais?

O povo diz que “anda meio mundo a enganar outro meio”.

Mas há-de chegar o momento de prestar contas. Todos e

cada um. E agora? Que vale mais, o que se acumulou ou

o que se partilhou?

Na óptica de Deus, na hora da verdade, o que se tem

não se leva, porque só tem valor o que se deu com amor.

Jesus, na história que hoje conta, ao dizer que “não

podemos servir a Deus e ao dinheiro”, não diaboliza a

riqueza, mas chama a atenção dos discípulos de todos

os tempos para a impossibilidade de termos na vida dois

senhores ou “dois amores”.

Quem “serve o dinheiro”  procura acumular... faz contas

e recontas, constrói celeiros maiores, põe alarmes e

reforça as medidas de segurança para se acautelar.  Ao

contrário deste, quem aposta no “modo solidário de

habitar o mundo” já serve a Deus, mesmo que não seja

movido explicitamente pela fé.

A esta luz, podemos, então, dizer que não são as riquezas

que nos “levam ao céu”, mas o  bem que fazemos com

as riquezas que temos. E os cristãos, sabendo que “a fé

sem obras é morta”, são duplamente responsáveis pelo

bom uso dos seus bens.

P. Fausto

Dia 22 DOMINGO XXV DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 8, 4-7; Sal 112; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13  ou  Lc 16, 10-13
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - S. Pio de Pietrelcina, presbítero
Esdr 1, 1-6; Sal 125; Lc 8, 16-18

Dia 24 TERÇA-FEIRA - Esdr 6, 7-8. 12b. 14-20; Sal 121; Lc 8, 19-21

Dia 25 QUARTA-FEIRA - Esdr 9, 5-9; Sal Tob 13, 2; Lc 9, 1-6
18h00 Missa em Santiago.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - S. Cosme e S. Damião, mártires
Ag 1, 1-8; Sal 149; Lc 9, 7-9

Dia 27 SEXTA-FEIRA -  S. Vicente de Paulo, presbítero
Ag 1, 15b – 2, 9; Sal 42; Lc 9, 18-22

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

Dia 28 SÁBADO  - S. Venceslau, mártir – SS. Lourenço Ruiz e Companheiros,
mártires
Zac 2, 5-9. 14-15a; Sal Jer 31, 10; Lc 9, 43b-45

10h00 Apresentação do plano diocesano de Pastoral no Seminário.
13h00 Assembleia de catequistas da Infância, na Casa das Irmãs Dominicanas,

em Santiago, com almoço partilhado.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
18h00 Ensaio do coro de Jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 29 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 6, 1a. 4-7; Sal 145; 1 Tim 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

10h30 Baptismos, na Missa.

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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Dia 01 de Outubro -
Reunião do Conselho
Pastoral Paroquial, às

21h30, no centro paroquial.

Dia 30 de Setembro-
Reunião dos Catequistas da
Adolescência e Juventude,

21h30, no centro paroquial.



Mês Missionário
Extraordinário

A Irmandade de Santa Joana Princesa
vai investir, este domingo, dia 22 de
setembro, pelas 15h00, na Igreja de
Jesus, D. Afonso de Santa Maria e
D.ª Maria Francisca de Bragança e, a
título póstumo, D. Manuel de Almeida
Trindade e Dr. Querubim do Valle
Guimarães como Irmãos honorários de
Santa Joana.

D. Manuel de Almeida Trindade,  bispo
de Aveiro entre 1962 e  1988 e que
muito contribuiu para  a dinamização
do culto a Santa  Joana,
nomeadamente através da  concessão
obtida junto do papa Paulo VI em
declarar a Infanta  como Padroeira da
Cidade e da Diocese de Aveiro e a
instituição, em 1987, da Comissão
Administrativa  da Irmandade, que lhe
imprimiu inegável dinamismo.

fonte: Correio do Vouga

“Pedi a toda a Igreja que vivesse um
tempo extraordinário de
missionariedade no mês de outubro
de 2019, para comemorar o
centenário da promulgação da Carta
apostólica Maximum illud do Papa
Bento XV. A clarividência profética da
sua proposta apostólica confirmou-se
como é importante, ainda hoje,
renovar o compromisso missionário da
Igreja, potenciar evangelicamente a
sua missão de anunciar e levar ao
mundo a salvação de Jesus Cristo,
morto e ressuscitado.”
(Papa Francisco na Mensagem para o
Dia Mundial das Missões 2019)

D. Manuel de Almeida
Trindade

1º ano - 5ª feira - 16h

2º ano - 2ª feira - 16h

3º ano - 5ª feira - 16h

- sábado - 11h

4º ano - 4ª feira - 16h

- sábado - 11h

SANTIAGO:

1º ano - 2ª feira - 18h30

2º ano - 3ª feira - 18h30

3º ano - 5ª feira - 18h30

As catequeses da Infância terão início
a 7 de Outubro.

5º ano - 2ª feira - 18h30

- 4ª feira - 18h30

6º ano - 2ª feira - 18h30

- 4ª feira - 18h30

7º ano - 3ª feira - 18h30

8º ano - 6ª feira - 18h30

9º ano - 5ª feira - 18h30

10º ano - 5ª feira - 18h30

11º ano - 3ª feira - 18h30

12º ano - 2ª feira - 18h30

As catequeses da Adolescência e
Juventude terão início a 14 de
Outubro.

Horários da Catequese
Paroquial 2019/20

Estão abertas as pré-inscrições para
as propostas de voluntariado que o
Centro Universitário Fé e Cultura
(CUFC) proporciona. A 1ª fase de
manifestação de interesse decorre até
4 de outubro de 2019.

Os projetos de voluntariado e
solidariedade procuram fomentar um
espírito atento, cívico, construtivo,
solidário, de cidadania participativa e
de formação humana integral (no
âmbito específico de cada entidade)
para os Estudantes Universitários e
Comunidade Universitária.

fonte: http://www.diocese-aveiro.pt/

Voluntariado Universitário

Inscrições na
Catequese

Devem inscrever-se, sem
demora, na Secretaria
Paroquial, durante o mês de
Setembro, nas catequeses
da Infância, da adolescência
e juventude e de adultos de
preparação para o Crisma.

No próximo sábado, dia 28, pelas 10h
é apresentado, no Seminário de Santa
Joana o Plano Diocesano de Pastoral.

Este ano é dedicado à família.
Recordamos o lema e os objectivos.

A VOCAÇÃO DA FAMÍLIA: COM O OLHAR

FIXO EM JESUS.
“O matrimónio é uma vocação, sendo
uma resposta à chamada específica
para viver o amor conjugal como sinal
imperfeito do amor entre Cristo e a
Igreja. Por isso, a decisão de se casar e
formar uma família deve ser fruto dum
discernimento vocacional.” AL 72

“A beleza do dom recíproco e gratuito,
a alegria pela vida que nasce e a
amorosa solicitude de todos os seus
membros, desde os pequeninos aos
idosos, são apenas alguns dos frutos que
tornam única e insubstituível a
resposta à vocação da família», tanto
para a Igreja como para a sociedade
inteira.” AL 88

- Dar atenção à família como Igreja
doméstica, para que possa cumprir a
sua missão de ser a primeira escola
onde, com amor se acolha a vida, se
celebre a fé e se promova o
desenvolvimento social.

- Promover itinerários de formação e
educação para o amor humano
integral.

- Divulgar e incentivar a catequese
familiar através de itinerários de
iniciação cristã que permitam às
famílias celebrar a fé no lar e na
comunidade paroquial.

- Impulsionar a vivência do domingo,
dia do Senhor, como tempo de oração,
de descanso e de convívio familiar.

Plano Diocesano de
Pastoral 2019/2020


