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Fé ou crença?

São tantos os baptizados que dizem ter muita fé ou, pelo
menos, fé suficiente, que o pedido de uma fé maior, feito
hoje pelos apóstolos a Jesus, parece infantil. Mas não é.
A fé não é coisa de quantidade e de peso, mas de qualidade
e relação. Não se compra, não se troca, não se exige, não
se reivindica; apenas se acolhe, porque é dom e mistério,
mas pode morrer se não for alimentada.
Sem confiança não há amizade, não há amor e também não
há fé. Como seria possível viver sem confiar em alguém?
Humanizamo-nos pelas relações de confiança com os outros
e com Deus.
Quando alguém diz "eu tenho muita fé" ou "eu cá tenho a
minha fé" não se refere certamente à fé, como dom de
Deus ou virtude teologal, mas apenas a uma crença em algo
ou alguém..., porque a Fé, virtude teologal, tendo na base
a confiança em Deus, introduz-nos num processo de
intimidade, que, em crescendo, nos leva ao compromisso e
à fidelidade. Sempre com riscos e às vezes com dúvidas.
Assim acontece com o amor e também com a Fé.
Ter fé não é dizer com autoridade a uma árvore: "arranca-te
daí e vai plantar-te no mar", coisa que Jesus nunca fez, mas
é algo que nos leva a ocupar no dia a dia o nosso posto, a
cumprir os nossos deveres, a  cultivar os nossos talentos
para melhor servirmos, pondo tudo nas mãos de Deus, sem
pretensões, expectativas ou esperanças. Sem precisarmos
de louvores ou recompensas. Sem medo do castigo ou das
sanções como servos inúteis.
Afinal,  o que nos parece infantil no pedido dos apóstolos é
o que mais precisamos de pedir a Deus, para sermos
verdadeiros discípulos de Jesus Cristo.

P. Fausto

Dia 06 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM - Ano C
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
INÍCIO DA SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO CRISTÃ
- DIA DE ELEIÇÕES -

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - Nossa Senhora do Rosário
Jonas 1,1 – 2,1.11; Sal Jonas 2, 3; Lc 10, 25-37  ou  Act 1, 12-14; Sal Lc
1, 46-47; Lc 1, 26-38
Início da Catequese da Infância (2ºano)

Dia 08 TERÇA-FEIRA - Jonas 3, 1-10; Sal 129; Lc 10, 38-42

Dia 09 QUARTA-FEIRA - SS. Dionísio, bispo, e Companheiros, mártires –
S. João Leonardo, presbítero – B. João Newman, bispo
Jonas 4, 1-11; Sal 85; Lc 11, 1-4
Início da Catequese da Infância (4ºano)

18h00 Missa em Santiago.

Dia 10 QUINTA-FEIRA - Mal 3, 13-20a; Sal 1; Lc 11, 5-13
Início da Catequese da Infância (1º e 3ºano)

09h30 Reunião do clero do Arciprestado de Aveiro, em Esgueira.

Dia 11 SEXTA-FEIRA -  S. João XXIII, papa
Joel 1, 13-15 – 2, 1-2; Sal 9 A; Lc 11, 15-26

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

Dia 12 SÁBADO  - Santa Maria no Sábado
Joel 4, 12-21; Sal 96; Lc 11, 27-28
Início da Catequese da Infância (3º e 4ºano)

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 13 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Reis 5, 14-17; Sal 97; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

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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Oração do Terço: de segunda a sexta-feira, às 18h15, na
Igreja de Santo António



Say Yes: Aprender a dizer sim

O Museu
Vista Alegre,
inaugurou a
4 de Outu-
bro, a sua
nova exposi-
ção temporária: “A Porcelana Vista
Alegre na Diocese de Aveiro: Arte e
Devoção”.
Esta exposição, organizada pela Vista
Alegre e a Comissão Diocesana para os
Bens Culturais da Igreja da Diocese de
Aveiro, pode ser visitada todos os dias,
incluindo fins-de-semana, até 31 de
Dezembro, das 10h às 19h. A entrada
é livre.
A exposição revela ao público a ligação
entre a arte da porcelana e a devoção,
reunindo peças de Paróquias da
Diocese de Aveiro, de coleccionadores
privados e do espólio do Museu Vista
Alegre. A porcelana Vista Alegre
apresenta-se, nesta exposição, como
um reflexo das relações entre as
práticas devocionais e as represen-
tações artísticas e património vivo e
vivido, em partilha permanente com as
comunidades.

fonte: Diocese de Aveiro

O programa de formação “Say Yes: aprender a dizer sim” é um projecto de
catequese de adolescentes rumo às Jornadas Mundiais da Juventude em 2022.
A Diocese de Aveiro, através do seu Departamento Diocesano de Catequese, fará
os encontros para apresentação e formação a Catequistas do projecto “Say
Yes”, nos dias:

- terça-feira, dia 15 de Outubro, às 21h, no Seminário de Santa Joana Princesa;
- quarta-feira, dia 16 de outubro, às 10h, no Seminário de Santa Joana Princesa
(para sacerdotes);
- quarta-feira, dia 16 de Outubro, às 21h, no CEFAS em Águeda.

A proposta surge “da reflexão que temos vindo a realizar na catequese dos
adolescentes” e da certeza “de que o acontecimento JMJ Lisboa 2022 não pode
passar ao lado dos adolescentes que frequentam a catequese”, afirmou D. António
Moiteiro, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.
“É um itinerário de preparação e não um itinerário de JMJ. Tem uma clara nota
vocacional para ajudar os adolescentes a dizerem sim ao projeto de Deus e
desenvolve-se em três anos pastorais com clara inspiração no caminho sinodal
sobre os jovens valorizando os conteúdos da exortação apostólica Cristo Vive”.
“Este ‘Say yes – aprender a dizer sim’, quer ser contributo para a renovação da
catequese com adolescentes e, por isso, usaremos o método constante na
Evangelium Gaudium, do Papa Francisco, com três momentos: Reconhecer,
interpretar e escolher, de modo a poder fazer dele um laboratório de inovação
catequética”.

fontes: Comissão Diocesana da Cultura e Voz Portucalense

Exposição:
“A Porcelana Vista Alegre na
Diocese de Aveiro: Arte e
Devoção”

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

Inscrições na
Catequese

Devem inscrever-se,
sem demora, na Secretaria
Paroquial, até ao fim de
Outubro, nas catequeses  da
Infância, da adolescência e
juventude e de adultos de
preparação para o Crisma.

Vigília Missionária
No sábado, dia 19 de Outubro,
pelas 21h30, na Sé, haverá uma
Vigília Missionária. Convoca-se
toda a gente a estar presente, em
especial todos os Agentes de
Pastoral.


