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08 de DEZEMBRO de 2019 Nº 1678

Avé, Maria !
Apesar de ser Advento, celebramos  neste domingo, por
especial privilégio da Santa Sé, a Solenidade da Imaculada
Conceição de Nossa Senhora, Padroeira principal de
Portugal, e fazemos nossas as exclamações de alegria e
triunfo que a Liturgia coloca nos lábios da Virgem Maria,
logo no princípio da Missa.
Neste dia em que celebramos também  como Paróquia a
nossa Padroeira, com o título de Nossa Senhora da Glória,
somos convidados  não apenas a escutar com o máximo
respeito e veneração a saudação do anjo, que A proclama
"cheia de graça", mas também a honrá-La como modelo de
santidade, Mãe da Igreja e Advogada da própria humanidade.
Não podemos então ficar apenas como ouvidores
embebecidos com a saudação do anjo, mas há que tirar da
celebração da Senhora da Conceição consequências práticas
e diárias, para a nossa vida cristã pessoal e comunitária.
Sendo portugueses que A têm como Padroeira e paroquianos
de quem Ela é Titular, saudamos todos os dias Maria como a
"cheia de graça"? Fomentamos em nossas  casas uma saudável
e terna devoção a Nossa Senhora e aceitamo-La como
confidente e conselheira nas dificuldades e tensões da vida
familiar?
Não basta ter a Imagem de Nossa Senhora enfeitada nas
nossas Igrejas ou mesmo em casa, não bastam as nossas
promessas a Fátima, mesmo se  cumpridas dolorosamente a
pé, não bastam as festas e romarias marianas que, por vezes,
pouco mais são que diversão e arraial, para nos afirmarmos
devotos de Nossa Senhora, porque os verdadeiros devotos
são os que se esforçam por imitá-La na escuta da Palavra,
na obediência incondicional à vontade de Deus e na
generosidade ao serviço dos irmãos.

P. Fausto
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Dia 08 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano A
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA
Padroeira principal de Portugal e da nossa Paróquia.
Gen 3, 9-15. 20; Sal 97; Rom 15, 4-9; Lc 1, 26-38
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Ofertório para o Fundo Diocesano de Compensação do Clero

10h30 Baptismos, na missa.

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - S. João Diogo - Is 35, 1-10; Sal 84; Lc 5, 17-26
17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
21h30 Reunião de pais dos adolescentes de catequese do 7º ao 12º anos, no

centro paroquial.

Dia 10 TERÇA-FEIRA - Bem-aventurada Virgem Maria de Loreto - Is 40, 1-11; Sal 95; Mt 18, 12-14
16h15 Confissões para o 4° ano de catequese.
21h30 Catequese de adultos de preparação para os Sacramentos de Iniciação

Cristã, no centro paroquial (sala de Santa Joana).

Dia 11 QUARTA-FEIRA - S. Dâmaso I, papa - Is 40, 25-31; Sal 102; Mt 11, 28-30
16h15 Confissões para o 4° ano de catequese.
17h00 Reunião do Secretariado diocesano da CNIR, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
19h00 81° aniversário da restauração da Diocese (1938), com missa presidida

pelo Sr. Bispo e concelebrada pelos Sacerdotes ordenados há 25 anos.
21h30 Reunião dos Irmãos a servir e os que serviram em anos anteriores a

Irmandade do Santíssimo Sacramento, nas instalações da Paróquia.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - Nossa Senhora de Guadalupe - Is 41, 13-20; Sal 144; Mt 11, 11-15
09h00 Missa, na Igreja de Jesus (não há missa na Sé às 8h30)
09h30 Formação do Clero na Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha.
21h00 Adoração Eucarística “Pedi trabalhadores para a messe”, na Capela

do Sagrado Coração de Jesus, no Seminário de Aveiro.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - S. Luzia, virgem e mártir - Is 48, 17-19; Sal 1; Mt 11, 16-19
18h30 2ª Formação para Acólitos, no salão por cima da sacristia.
21h00 CEIA DE NATAL, em Vilar. Começa com a missa na Capela, seguindo-se o

convívio no salão da cave. (não há missa às 17h)
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 14 SÁBADO - S. João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja
Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79; Mt 17, 10-13

11h00 Celebração da palavra com entrega da Bíblia ao 4º ano de catequese, na Igreja.
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 15 DOMINGO III DO ADVENTO - Ano A
Is 35, 1-6a. 10; Sal 145; Tg 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
Peditório à porta da igreja para Conferênica Vicentina.

21h30 Concerto de aniversário da Universidade de Aveiro pela Filarmonia das
Beiras e coro do DECA, na Igreja.



Gesto pela Paz

Durante o tempo do Advento, como
gesto de partilha, estará a Árvore de
Natal Solidária, na nossa igreja, para
que leve o cartão com um bem
alimentar e depois deixe o alimento
junto da árvore.

Árvore da Partilha

Família -  Escola de Oração
"Podem encontrar-se alguns minutos
cada dia para estar unidos na
presença do Senhor vivo, dizer-Lhe
as coisas que os preocupam, rezar
pelas  necessidades familiares, orar
por alguém que está a atravessar um
momento difícil, pedir-Lhe ajuda
para amar, dar-Lhe graças pela vida
e as coisas boas, suplicar à Virgem
que os proteja com o Seu manto de
Mãe.

Com palavras simples, este momento
de oração pode fazer muito bem à
família.

O  caminho comunitário de oração

Oração de Benção para a mesa durante a
semana:

Senhor, abençoa os alimentos que vamos tomar.

Que a exemplo de Maria, Tua Mãe, guardemos no coração
a Tua Palavra

e aprendamos o valor do silêncio e da Oração em família.

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,

Como era no princípio, agora e sempre. Amem

Bênção das Grávidas
Como já foi anunciado, no Domingo, dia 22, há uma
especial Oração de Benção para as Grávidas
presentes nas Missas das 10h30 e 12h00.

Se é o seu caso e está interessada, deve inscrever-se na
sacristia ou na secretaria paroquial. Não tenha receio
de o fazer desde já.

“CANTINHO DA FAMÍLIA”

A Operação “10 Milhões de Estrelas –
Um Gesto pela Paz” nasceu em França
em 1984 com o objetivo de sensibilizar
para os valores da paz como vivência
cristã do Natal e ajudar
financeiramente uma causa concreta
num país em dificuldades. Todos os que
quiserem juntar-se à Cáritas,
participando na sua missão de estar
ao lado dos mais frágeis, poderão fazê-
lo de forma simbólica através da
aquisição de uma “estrela”. As estrelas
estão disponíveis nas Cáritas
diocesanas, escolas e paróquias
aderentes e nas lojas Pingo Doce, pelo
valor de 2€. Muitas estrelas poderão
iluminar um céu inteiro!
A vela a que muitos portugueses já se
habituaram tem, este ano, uma nova
imagem em forma de estrela, com um
tamanho maior e aromatizada, e vem
trazer um novo dinamismo à acção que
é desenvolvida anualmente.

atinge o seu ponto culminante ao
participarem juntos na Eucaristia,
sobretudo no contexto do descanso
dominical. Jesus bate à porta da
família para partilhar com ela a Ceia
Eucarística.

O alimento da Eucaristia é força e
estímulo para viver cada dia a aliança
matrimonial como Igreja Doméstica.
(Segunda Exortação Apostólica do
Papa Francisco "Amoris laetitia” ,
n°318).

QUANDO    ONDE HORA

9.Dez. Eixo 21h15
S. Bernardo 21h15

10.Dez. Aradas 21h15
11.Dez. Santa Joana 21h00
12.Dez. Oliveirinha 21h00
13.Dez. Nª Senhora de Fátima 21h00
16.Dez. Cacia 21h00

Nariz 21h00
17.Dez. Vera Cruz 21h30
18.Dez. Nª Senhora da Glória 21h30
19.Dez. Esgueira 21h15

Reconciliações - Advento 2019

Restauração da Diocese
Na próxima quarta-feira, dia 11 de
Dezembro comemoramos 81 anos da
restauração da Diocese de Aveiro, que
ocorreu em 1938.
Estamos todos convocados para
celebrar esta data, na missa das 19h
desse dia, na Sé, que irá ser presidida
pelo nosso Bispo e concelebrada pelos
sacerdotes ordenados há 25 anos.


