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E depois ?

Para todos o tempo vai passando... e a morte também chega.
E depois? O que "vê" para "além" quem não tem fé? Nada,
uma parede de betão, um precipício sem luz nem fundo? O
que resta? Apenas saudade efémera, própria de memórias
curtas?

Com a fé abre-se uma janela para o futuro, a vida ganha
sentido e a existência não esbarra com uma parede, nem
termina num precipício, mas num encontro, num encontro
pessoal com Deus, que amorosamente nos aguarda com
generosidade e sem ressentimentos. É o que há-de
acontecer, se o caminho das Bem-aventuranças também fôr
o nosso caminho, trilhado todos os dias, apesar das nossas
fraquezas, dúvidas e hesitações.

A eternidade não é, pois, coisa para rir ou troçar, como
faziam os saduceus, mas para levar a sério. É segredo que
também não abarco, mas sei que não é coisa de somar ou
subtrair, nem resulta de méritos pessoais ou direitos de
posse ou propriedade, mas de intensidade de amor de Deus
e em Deus e de comunhão de uns com os outros. É isto a
plenitude de vida. E é para esta plenitude que me ultrapassa,
que sei que os batentes da porta da morte se abrem.
Definitivamente.

P. Fausto

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)
1º DIA DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS

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.
15h00 Formação para Agentes de Pastoral da Saúde, Vsitadores dos Doentes e

MECs, no Seminário de Santa Joana (termina às 17h).

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - S. Martinho de Tours, bispo
Sab 1, 1-7; Sal 138; Lc 17, 1-6

20h00 50°aniversário da criação da Paróquia de Santa Joana, com missa na
Igreja Matriz, concelebrada pelos padres do Arciprestado.

Dia 12 TERÇA-FEIRA - S. Josafat, bispo e mártir
Sab 2, 23 – 3, 9; Sal 33; Lc 17, 7-10

09h00 Missa na Igreja de Jesus (não há missa, na Sé, às 8h30)
21h00 Reunião de Direção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
21h30 Catequese para os Sacramentos da Iniciação Cristã de adultos, no

centro paroquial.

Dia 13 QUARTA-FEIRA - Sab 6, 1-11; Sal 81; Lc 17, 11-19
15h00 Reunião Geral do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 14 QUINTA-FEIRA - Sab 7, 22 – 8, 1; Sal 118; Lc 17, 20-25
09h30 Reunião de Arciprestado, no Seminário Dehoniano de Esgueira.
21h30 Inauguração da Biblioteca "D. António Francisco dos Santos”,  no

Seminário de Aveiro.

Dia 15 SEXTA-FEIRA - S. Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja
Sab 13, 1-9; Sal 18 A; Lc 17, 26-37

10h30 Confissões na "Casa do Professor".
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja.
21h30 Reunião de Pais do 5º e 6º ano de Catequese, no centro paroquial.

Dia 16 SÁBADO - S. Margarida da Escócia – S. Gertrudes, virgem
Sab 18, 14-16 – 19, 6-9; Sal 104; Lc 18, 1-8

15h30 Reunião de Pais das Crianças do 4° 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 17 DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - Ano C
Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
ÚLTIMO DIA DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS - O Ofertório destina-se ao
nosso Seminário Diocesano.
Dia Mundial dos Pobres - PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA AS VICENTINAS

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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Serviço de Confissões

Na nossa Igreja Matriz
- Sé o Serviço de
Confissões é o
seguinte:
   - 2ª a Sábado -
das 9h15 às 11h00

Agentes da Pastoral da Saúde,
Visitadores(as) de Doentes,
Ministros(as) Extraordinários(as) da
Comunhão, e outros agentes são
convocados a participar na acção de
formação que se irá realizar no próximo
dia 10 de novembro, no Seminário de
Aveiro, das 15h às 17h.

A acção de formação seguinte do ano
pastoral 2019/20, será no dia 26 janeiro
2020.

Pastoral da Saúde

Decorre, no fim de
semana de 30 de Novembro e 1 de
Dezembro a 2ª Campanha do ano de
Recolha de Alimentos do Banco
Alimentar Contra a Fome (BACF).
Além de contarem com a sua
generosidade, o BACF-Aveiro, quer
contar com a sua disponibilidade
como voluntário para chegar a quem
mais precisa. Faça a sua inscrição via
https://www.facebook.com/
bacfaveiro/

Banco
Alimentar
contra a Fome
- 2ªCampanha 2019

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

Na Diocese de Aveiro, teremos três momentos
importantes:
Dia 14 de Novembro - 21h00 - Inauguração da
Biblioteca D. António Francisco, no Seminário;
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.

SEMANA DOS SEMINÁRIOS -  2019
“Cristo não pensa apenas naquilo que tu és mas naquilo que
poderás chegar a ser”

“É oportunidade para animar os jovens
que fazem parte dos vários seminários
do nosso país e reconhecer o precioso
trabalho das equipas formadoras e de
todos os que colaboram na vida dos
seminários”, escreve D. António
Augusto Azevedo, presidente da
Comissão Episcopal das Vocações e
Ministérios.
O responsável observa que “hoje é mais
difícil de escutar e entender”
“chamamento atrativo e fascinante”
de Jesus pelos jovens porque são
“bombardeados por uma variedade de
estímulos e uma multiplicidade de
propostas geradoras de muito ruído e
dispersão”.
A todos os cristãos, destaca, “é
pedido, durante esta semana e
sempre, um especial apoio e carinho”
pelos seminários que se pode
manifestar “na oração e na ajuda
material”.
Os diversos materiais e subsídios para
a Semana dos Seminários 2019 foram
preparados pela Diocese de Aveiro e
para animar e celebrar este período
específico.

fonte: ecclesia

ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova,

Tu que não olhas ao que somos
mas ao que poderemos chegar a ser,

abre caminhos de construção do Reino,
ajudando-nos a ser mansos e humildes de

coração.

Tu que vives e revelas o imenso amor do Pai,
nós te pedimos que continues

a despertar o coração dos jovens
para que aceitem o desafio de Te seguir,
caminhando em liberdade, sem medos e

resistências,
e, animados pelo Espírito Santo,

se façam ao largo e lancem as redes para a
pesca.

Por intercessão da Virgem Maria e de S. José,
nós Vos pedimos pelos Seminários, pelos

seminaristas
e por todos os jovens a quem chamas e envias.

Fazei que neles brotem sinais de esperança,
sementes de entrega e verdadeiro serviço.

Concede-nos, pela graça do batismo,
o dom da escuta da Tua voz

e da resposta generosa,
colaborando na edificação do Reino de Deus.

Ámen.
No sentido de aumentar a abrangência
do habitual encontro de rapazes do 5º
e 6º anos, o Seminário passa a convidar
também as raparigas que assim queiram
ter um tempo de visita ao Seminário e
de proposta vocacional. A actividade
contará também com a presença das
Irmãs do Amor de Deus.
O próximo encontro decorrerá no
próximo dia 30 de Novembro, Sábado,
entre as 9h30 até às 18h00.

Open Day – no Seminário.


