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Ainda que seja deserto !

Com o Baptismo, Jesus inicia um período curto mas

intenso comumente chamado vida pública.

Se até agora era em Nazaré e em família que decorriam

os seus anos, a partir do encontro, no deserto, com João

Baptista, o horizonte geográfico alarga-se e os laços

familiares, continuando a ser importantes, deixam de

ser determinantes.

Esperam-nos momentos de alegria e de tensão, de

encontros e desencontros, de banhos de multidão e noites

de oração a sós, dias desgastantes e momentos criativos

e salutares de lazer. Tudo faz parte deste período muito

curto, mas intensamente vivido por Jesus, que vamos

revisitar, nos  Domingos do Tempo Comum.

Preparemo-nos, porque o Mestre tem Palavras de Vida

Eterna, que não convém esquecer. Talvez por isso,

enquanto houver  mundo, a voz de João Baptista nunca

se há-de calar, para indicar o Único que vale a pena ouvir

e seguir, Jesus Cristo, "o Cordeiro de Deus".

P. Fausto

Dia 19 DOMINGO II DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Jo 1, 29-34
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
PEDITÓRIO, À PORTA DA IGREJA, PARA AS VICENTINAS.
2°Dia do Oitavário pela Unidade dos Cristãos
Festa de Santo Amaro, em Vilar.

11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - S. Fabião, papa e mártir – S. Sebastião, mártir
1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22

Dia 21 TERÇA-FEIRA - S. Inês, virgem e mártir
1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28

21h30 Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no
centro paroquial.

Dia 22 QUARTA-FEIRA - S. Vicente, diácono e mártir
1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6

18h00 Missa em Santiago.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - 1 Sam 18, 6-9: 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12

Dia 24 SEXTA-FEIRA - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19

17h00 Missa em Vilar.
17h30 Formação de Acólitos, no centro paroquial.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Dia 25 SÁBADO - Festa da Conversão de S. Paulo, Apóstolo
Act 22, 3-16  ou  Act 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18
8°Dia do Oitavário pela Unidade dos Cristãos

14h30 Tarde de reflexão para Casais, sobre a "Amoris Laetitia", 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 26 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sal 26; 1 Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23  ou  Mt 4, 12-17
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
INÍCIO DA SEMANA DO CONSAGRADO

11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h00 Formação para Visitadores dos Doentes e MEC’s, no Seminário.
15h30 Ordenação diaconal na igreja matriz de Paradela do Vouga.

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

R
E
F
L
E
X
Ã
O

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S



"Não quero que morras "!

A semana de 18 a 25
de Janeiro é há
muito dedicada à
Oração pela Unidade
dos Cristãos. Na nossa
Diocese também.
Este ano coube à Sé de Aveiro acolher
os Responsáveis  nacionais das Igrejas
Cristãs mais representativas no nosso
País e proporcionar a todos os
participantes um momento de Oração,
que abriu oficialmente o Oitavário.
Que a vivência dos valores propostos, nesta
semana, nos ajude a tomar consciência
da responsabilidade que nos cabe na
busca de soluções para os diferentes
problemas dos migrantes e refugiados,
especialmente na nossa região.

Unidade dos Cristãos

Oração de Benção para a
mesa durante a semana:

Senhor, pedimos que abençoeis esta
nossa refeição.

Dai pão aos que o não têm

E fome de Vós a todos nós.

   Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo,

  Como era no princípio, agora e
sempre.

          Amém

“CANTINHO DA FAMÍLIA”

É o título da primeira tarde de reflexão
de Pastoral Familiar, que a Paróquia de
Nossa Senhora da Glória, pelo seu
Secretariado, organiza, neste ano, em
conformidade com o  nosso Plano
Pastoral, centrado no Matrimónio e na
Família.
Vem, mais uma  vez, até nós, o Sr. Dr.
Furtado Fernandes, reflectir connosco
a problemática da vida em  casal, à luz
do pensamento do Papa Francisco,
especialmente condensado na II
Exortação Apostólica "Amoris Laetitia".
As credenciais do Palestrante
(Licenciado em Economia e Direito,
Pós-graduado em Orientação e
Mediação Familiar, Formador e
Consultor na área do comportamento
organizacional  e Orientador conjugal)
são mais que suficientes para que
ninguém se sinta dispensado de
participar numa tarde tão
enriquecedora, como vai ser a de 28
de Janeiro, com início às 14h30, no
Centro Paroquial.

Novos Diáconos

“Terminada a Campanha da Árvore de
natal Solidária a Conferência Vicentina
vem, muito reconhecida, agradecer a
todos os que tão generosamente nela
colaboraram.
Que o vosso espírito de amor e partilha,
que neste Natal aqueceu os que menos
têm, seja uma fonte de bênçãos e alegria
para todos vós."

Tarde de reflexão sobre o
magistério do Papa Francisco sobre
a Família.
É no próximo dia 25, às 14h30, no
Centro Paroquial.
Reserve já esta data na sua agenda
e não se dispense de participar.
A entrada é livre.

Dificuldades em Famíl ia.. .
quem as não tem ?

A este propósito escreve o Papa
Francisco:

"A história de uma família está
marcada por crises de todo o género,
que são parte também da sua
dramática beleza. É preciso ajudar a
descobrir que uma crise superada
não leva a uma relação menos
intensa, mas a melhorar, sedimentar
e maturar o vinho da união.  Não se
vive juntos para ser cada vez menos
feliz, mas para aprender a ser feliz de
maneira  nova, a partir das
possibilidades que abre uma nova
etapa.

Cada crise implica uma
aprendizagem, que permite
incrementar a intensidade da vida
comum ou, pelo menos, encontrar
um novo sentido para a experiência
matrimonial.

É preciso não se resignar a uma curva
descendente, a uma inevitável
deterioração, a uma mediocridade
que se tem de suportar. Pelo
contrário, quando se assume o
Matrimónio como uma tarefa que
implica também superar obstáculos,
cada crise é sentida como ocasião
para chegar a beber, juntos, o  vinho
melhor. "

( n° 232 da II Exortação Apostólica do
Papa Francisco "Amoris Laetitia")

O tempo não pára e o Tríduo do
Senhor Jesus dos Passos está aí... e
há que o preparar atempadamente. Os
Mordomos de serviço da Confraria
iniciam o peditório porta a porta, para
angariarem os fundos necessários para
que as celebrações decorram com o
máximo de dignidade. Seja generoso.

Senhor dos Passos No próximo domingo, dia 26, pelas
15h30, o Sr. Bispo irá ordenar dois novos
Diáconos, a caminho do presbiterado -
Fábio Freches e Nuno Gonçalves.
A celebração decorrerá, na igreja matriz
de Paradela (Sever do Vouga).
Disponibilizemo-nos a ester presentes
neste momento importante para a
Diocese.

Árvore solidária


