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27 de OUTUBRO de 2019 Nº 1672

Conversa fiada !

A oração continua a ser o tema da catequese de Jesus, ao
comentar o comportamento de dois homens na Sinagoga.
Um era fariseu e o outro publicano. Duas pessoas de
condição social e religiosa bem diferente.

O fariseu passava o tempo da sua oração a informar Deus
dos seus méritos: eu jejuo, eu cumpro, eu pago, eu não sou

como os outros, a começar por aquele ali atrás, e o publicano,
pelo contrário, só pede misericórdia. Enquanto o fariseu se
ufana das suas virtudes, o publicano, sem ousar levantar
sequer os olhos, bate no peito, ao ver o filme da sua vida
com misérias sem fim.

Ambos foram ao templo para orar, mas só um saiu justificado.
E adivinhamos facilmente quem foi.

Quanto menos na oração empregarmos a palavra "eu", mais
agradável esta se torna aos olhos de Deus. Repare-se que
no Pai Nosso, modelo de todas as orações, nunca
encontramos "eu" ou "meu", mas sempre "teu" e "nosso".

O fariseu da história regressou a casa convicto das suas
virtudes e presumida santidade, cheio de água benta, mas
não purificado. O publicano, pelo contrário, não ousa
comparar-se, não se justifica, assume o passado com
humildade e reencontra-se  consigo mesmo e com Deus. E
regressa a casa em paz.

P. Fausto

Dia 27 DOMINGO XXX DO TEMPO COMUM - Ano C
Sir 35, 15b-17. 20-22a (gr. 12-14.16-18); Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
MUDANÇA DA HORA: às 2h00 deve atrasar o relógio de 60min.
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA

10h30 Baptismos, na Missa.
18h00 Encerramento do Ano Missionário, com celebração presidida pelo

Sr. Bispo, na Igreja de Santa Joana.

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - Festa de S. Simão e S. Judas, Apóstolos
Ef 2, 19-22; Sal 18 A; Lc 6, 12-19

21h00 Reunião de Direção do Patronato Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.

Dia 29 TERÇA-FEIRA - Rom 8, 18-25; Sal 125; Lc 13, 18-21
21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no Salão Nossa Senhora da Glória do

centro paroquial.

Dia 30 QUARTA-FEIRA - Rom 8, 26-30; Sal 12; Lc 13, 22-30
18h00 Missa em Santiago.

Dia 31 QUINTA-FEIRA - Rom 8, 31b-39; Sal 108; Lc 13, 31-35
21h30 Concerto pela Filarmonia das Beiras, na Sé.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, no centro paroquial.

Dia 01 SEXTA-FEIRA -  SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

15h00 Celebração da Palavra no Cemitério Central
16h00 Celebração da Palavra no Cemitério Sul

Dia 02 SÁBADO  - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
1ª Missa: Job 19, 1. 23-27a; Sal 26; 2 Cor 4, 14 – 5, 1; Mt 11, 25-30
2ª Missa: 2 Mac 12, 43-46; Sal 102; 2 Cor 5, 1. 6-10; Jo 11, 21-27
3ª Missa: Is 25, 6a-7-9; Sal 22; 1 Tes 4, 13-18; Jo 6, 51-58

08h30 Missa com Ofício de Laudes, na Sé. (Pede-se aos leigos que cheguem
um pouco mais cedo para se ensaiar Laudes)

10h30 Missa no Cemitério Central.
11h00 Missa no Cemitério Sul.
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 03 DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - Ano C
Sab 11, 22 – 12, 2; Sal 144; 2 Tes 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10
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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ATO(s)

No próximo dia  30 de outubro,
quarta-feira, pelas 21h30, a paróquia
da Vera-Cruz, acolhe uma vez mais Pablo
d’Ors e vai ser o palco para o
lançamento da mais recente obra “O
Amigo do Deserto”, da Quetzal
Editores. Com a publicação deste novo
livro surge a continuidade de uma
temática de alcance espiritual.

fonte: www.diocese-aveiro.pt

A edição deste ano ocorre de 8 a 10
de Novembro.
Esta proposta procura ser um caminho
constituído por quatro momentos/
atos:
- DESAFIA-TE (1º ATO) - O ato da

mudança/desafio (10º ano).
- CONSTROI-TE (2º ATO) - O ato da

construção/integração/maturação
(18-21 anos de idade).

- VIVE-TE (3º ATO) - Dividido em dois
 (a)  o ato da vivência/reflexão

(olhar para dentro) (22-30 anos de
idade) e

(b) o ato da vivência/reflexão
(olhar para dentro) (22-30 anos de
idade e ter realizado o primeiro
encontro).

Vem fazer parte deste caminho!
Pré-Inscrição: https://dpja.pt/atos-2/

Pablo D’Ors

ANO PASTORAL 2019|2020
Familia, vocação de amor e caminho de santidade

A aposta neste ano num programa para
e com as famílias pretende traduzir o
desafio pastoral lançado pelo senhor
bispo na sua carta pastoral quando
afirma que há necessidade de
estimular uma pastoral de atenção
integral à família para que esta esteja
no centro das nossas preocupações
pastorais quer diocesanas quer
paroquiais. (Carta Pastoral 24) É
urgente proclamar o Evangelho da família como “resposta às expectativas mais
profundas da pessoa humana: a sua dignidade e plena realização na reciprocidade,
na comunhão e na fecundidade. Não se trata apenas de apresentar uma normativa,
mas de propor valores, correspondendo à necessidade deles que se constata
hoje, mesmo nos países mais secularizados”. (AL 201)
(...) A família cristã é a primeira e mais básica comunidade eclesial. Nela se vivem
e se transmitem os valores fundamentais da vida cristã. Ela é Igreja Doméstica. Aí,
os pais desempenham o papel de primeiros transmissores da fé aos seus filhos,
ensinando-lhes através do exemplo e da palavra, a serem verdadeiros discípulos
missionários. Ao mesmo tempo, quando essa experiência de discipulado missionário
é autêntica, uma família torna-se evangelizadora de muitas outras famílias e do
ambiente em que vive. A família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo
tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. (DA
204). “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)

fonte: www.diocese-aveiro.pt

1 de Novembro
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

15h - Celebração da Palavra no
Cemitério Central
16h - Celebração da Palavra no
Cemitério Sul

2 de Novembro
COMEMORAÇÃO DOS FiÉIS DEFUNTOS

8h30 - Missa com laudes, na Sé.
10h30 - Missa no Cemitério Central
11h - Missa no Cemitério Sul.

Horários
Dias 1 e 2 de Novembro

O Museu Vista Alegre, inaugurou a sua
nova exposição temporária: “A
Porcelana Vista Alegre na Diocese de
Aveiro: Arte e Devoção”.
Esta exposição, pode ser visitada todos
os dias, incluindo fins-de-semana, até
31 de Dezembro, das 10h às 19h. A
entrada é livre.

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

Pedi trabalhadores para a messe

Decorrerão, pe-
las 21h, nas
últimas quintas-
feiras do mês
(excepto em
Dezembro), na
Capela do Sagra-
do Coração de
Jesus, no Seminário de Santa Joana
Princesa - Aveiro:

31 de Outubro
28 de Novembro
12 de Dezembro
30 de Janeiro
27 de Fevereiro
26 de Março
30 de Abril
28 de Maio
25 de Junho

Adoração Eucarística

Para que no Próximo
Oriente, no qual diversas
tradições religiosas
partilham o mesmo espaço
de vida, nasça um espírito
de diálogo, de encontro e
de reconciliação.

Intenção do
Papa para o mês

de Novembro:


