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Queria ver Jesus...

Jesus no seu caminho  para Jerusalém passa por Jericó,
onde O aguarda  um verdadeiro banho de multidão. Todos
querem ver e ouvir Jesus. No meio deles há um homem de
pequena estatura, mas com um enorme coração. Era muito
rico e desempenhava um cargo de topo na hierarquia dos
cobradores de impostos. Chamava-se Zaqueu.

Socialmente nem bem visto nem querido e religiosamente
marginal, alimentava o desejo profundo de ver Jesus, mas a
sua pequena estatura não o permitia. E ei-lo em cima de
uma árvore para satisfazer o que não era só curiosidade,
mas necessidade de encontrar alguém que lhe apontasse
um sentido para a vida, o olhasse como homem e o
respeitasse, apesar de não pertencer a qualquer elite
religiosa ou social.

E Jesus, ao passar, levanta os olhos, e com grande
familiaridade e infinito respeito apenas diz "Zaqueu, desce
depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa".  "Ele desceu
rapidamente  e recebeu Jesus com alegria". E sem lugar a
juízos, condenações, prédicas ou sermões, aconteceu a
Festa, apenas a Festa, porque "Zaqueu também é filho de
Abraão".

Num tempo em que as relações são apenas utilitárias e pouco
gratuitas e o medo do futuro parece tolher o sonho, será
que Jesus deixou de despertar curiosidade e gerar empatia,
ou deixámos nós  de O procurar ver e ouvir, para darmos em
qualquer circunstância razões da nossa esperança?

P. Fausto

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)

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - S. Carlos Borromeu, bispo
Rom 11, 29-36; Sal 68; Lc 14, 12-14

Dia 05 TERÇA-FEIRA - Rom 12, 5-16a; Sal 130; Lc 14, 15-24
21h30 Início da Catequese para os Sacramentos da Iniciação Cristã de

adultos, no centro paroquial.

Dia 06 QUARTA-FEIRA - S. Nuno de Santa Maria, religioso
Rom 13, 8-10; Sal 111; Lc 14, 25-33

18h00 Missa em Santiago.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - Rom 14, 7-12; Sal 26; Lc 15, 1-10
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas antes

da Missa das 19h, na Sé.
21h15 Encontro arciprestal de todos os Casais que se preparam para o

Matrimónio, no salão paroquial de Esgueira.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Rom 15, 14-21; Sal 97; Lc 16, 1-8
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja.

Dia 09 SÁBADO - Dedicação da Basílica de Latrão
Ez 47, 1-2. 8-9. 12  ou  1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Sal 45; Jo 2, 13-22

15h30 Reunião de pais das crianças do 1°ano de catequese, no centro
paroquial.

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 10 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38  ou  Lc 20, 27. 34-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
COMEÇA A SEMANA DOS SEMINÁRIOS EM TODAS AS DIOCESES

12h00 Festa do Acolhimento às crianças do 1°ano de catequese.
12h30 Almoço “O porco vai à festa!!”, organizado pela Comissão de Festas em

Honra de Nossa Senhora da Vitória, na antiga escola primária nº9 de
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)

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/

ORAÇÃO
Familia, vocação de amor e caminho de santidade

Pequena oração para refeições em família

Senhor, que os alimentos que acabamos de tomar,
façam de nós o sal da terra e Luz do mundo. Que esse
condimento que dá sabor aos alimentos sejamos nós,
no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas amizades, na nossa família.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio agora e sempre. Amen

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, que
será no dia 12),
na Capela do
Sagrado Coração de Jesus, no
Seminário de Santa Joana Princesa -
Aveiro.

Adoração Eucarística

Decorrerá no fim de semana de 16 e
17 de Novembro mais um Retiro
Diocesano sobre “Ser discípulo
missionário”.

D. António Moiteiro orienta este retiro
espiritual, que tem início às 9h30 do
sábado dia 16 de Novembro e termina
com o almoço do domingo dia 17 de
Novembro, na Casa Diocesana em
Albergaria-a-Velha (Santuário de Nossa
Senhora do Socorro).

Destina-se a catequistas, animadores
e outros agentes de pastoral, mas
também a todas as pessoas que
queiram refletir sobre o essencial da
vida cristã.

As inscrições devem ser feitas na Casa
Diocesana, através dos telefones 234
522 422 ou 965 306 907, ou pelo e-mail
casadiocesana@diocese-aveiro.pt

fonte: Correio do Vouga

Retiro Diocesano

Inicia no Domingo, dia 10 de Novembro, a SEMANA DOS SEMINÁRIOS 2019.

Na Diocese de Aveiro, teremos três momentos importantes:

Dia 14 de Novembro - 21h00 - Inauguração da Biblioteca D. António Francisco,
no Seminário de Santa Joana Princesa;

Dia 16 de Novembro - 21h00 - Vigília de Oração pelos Seminários, na igreja
Matriz de Oiã (São Simão);

Dia 17 de Novembro - 16h00 - Missa de Encerramento da Semana, no
Seminário de Santa Joana Princesa.

Semana dos Seminários

“A Semana dos Seminários de 2019 tem
um lema - Cristo não pensa apenas
naquilo que tu és mas naquilo que
poderás chegar a ser - inspirado na
Exortação Apostólica Pós-Sinodal
Christus Vivit que o Papa Francisco
dirigiu, recentemente, aos jovens e a
todo o Povo de Deus. (...)

O Santo Padre propõe-nos uma atitude
de esperança assente na convicção de
que "Jesus caminha no meio de nós
como fazia na Galileia. Ele passa pelas
nossas ruas, detém-se e olha-nos sem
pressa. O seu chamamento que é
atrativo e fascinante" (CV, 277). Hoje,
porém, é mais difícil de escutar e
entender pelos jovens porque são
bombardeados por uma variedade de
estímulos e uma multiplicidade de

propostas geradoras de muito ruído e
dispersão.

Esse chamamento é o de um amigo,
Jesus Cristo, aquele conhece e ama a
cada um e por isso quer dar-lhe o
melhor. Assim, a vocação significa antes
de mais um dom, um presente,
simultaneamente o mais precioso e o
mais exigente, porque "os presentes
de Deus são interativos, para os gozar
é preciso arriscar".(...) Abrir-se a esse
dom implica um caminhar juntos com
Cristo, na amizade e na liberdade, num
seguimento próprio do discípulo que
deseja aprender com o Mestre.

da mensagem de D.António Augusto
Azevedo

(Presidente da Comissão Episcopal das

Vocações e Ministérios)


