INFORMAÇÕES

FEVEREIRO

2020

Dia 02 FESTA DA APRESENTAÇÃO DO SENHOR - Ano A
Mal 3, 1-4; Sal 23; Hebr 2, 14-18; Lc 2, 22-40 ou Lc 2, 22-32
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
DIA DO CONSAGRADO
Ofertório para a Universidade Católica.
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.

2 de FEVEREIRO de 2020

REFLEXÃO

Dia 03 SEGUNDA-FEIRA - S. Brás, bispo e mártir – S. Anscário, bispo
2 Sam 15, 13-14. 30: 16, 5-13a; Sal 3; Mc 5, 1-20
Dia 04 TERÇA-FEIRA - S. João de Brito, presbítero e mártir
2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3; Sal 85; Mc 5, 21-43
09h30 Formação permanente para os Padres e Diáconos da Diocese, no
Seminário de Aveiro.
21h30 Catequese para os Sacramentos de Iniciação Cristã de adultos, no
centro paroquial.
21h30 Reunião da ACR, na cave da Igreja de Vilar.

Dia 08 SÁBADO - S. Jerónimo Emiliano – S. Josefina Bakhita, virgem
1 Reis 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34
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 09 V DOMINGO DO TEMPO COMUM - Ano A
Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
Obs.:

Nos dias de formação permanente do Clero, previstos para esta semana,
não haverá serviço de Confissões, na nossa Igreja.
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Dia 07 SEXTA-FEIRA - Festa das Cinco Chagas do Senhor
Is 53, 1-10; Sal 21; Jo 19, 28-37 ou Jo 20, 24-29
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.

Alegres e luminosos!
Este ano, no 4° Domingo do Tempo Comum, celebramos a
Festa da Apresentação do Senhor no templo, em Jerusalém,
por seus pais, Maria e José.
É festa da Luz, com benção de velas, que, acesas no Círio
Pascal, hão-de traduzir a vontade de sermos luz na Luz, que
é Jesus. E não há modo mais genuíno e radical de o fazer
que viver as Bem-aventuranças. São o coração do Evangelho
e a autêntica Carta Magna, que Jesus deixa aos homens, e
não apenas aos cristãos, para serem Felizes.

Dia 05 QUARTA-FEIRA - S. Águeda, virgem e mártir
2 Sam 24, 2. 8b-17; Sal 31; Mc 6, 1-6
09h30 Formação permanente para os Padres e Diáconos da Diocese, no
Seminário de Aveiro.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 06 QUINTA-FEIRA - SS. Paulo Miki e Companheiros, mártires
1 Reis 2, 1-4. 10-12; Sal 1 Cr 29, 10-11ab; Mc 6, 7-13
09h30 Formação permanente para os Padres e Diáconos da Diocese, no
Seminário de Aveiro.
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo Sacramento, com
Vésperas antes da Missa das 19h, na Sé.
21h30 Reunião dos Responsáveis/Directores dos Coros, que animam as Missas
da Paróquia, no centro paroquial.

Nº 1686

O velho Simeão intuiu este mundo novo inaugurado por
Cristo, hoje apresentado no templo e reconhecido como
Luz para todos os povos, e alegrou-se ao experimentar
antecipadamente a felicidade de habitar num mundo, onde
mais importante que ter riqueza ou poder, é ser
misericordioso, puro, sincero, pobre, justo,... um mundo
não de poderosos que disputam lideranças, mas de homens
que promovem a solidariedade, a justiça e a paz.
A Festa da Apresentação do Senhor é ocasião privilegiada
para renovarmos a nossa Fé em Cristo, Luz para o mundo,
cujos cantos, por mais recônditos, se tornarão, com a nossa
presença, mais luminosos, se vivermos as Bem-venturanças.
E isto só se consegue, como recomenda o Papa Francisco,
com evangelizadores alegres e cheios de vida.
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

“CANTINHO DA FAMÍLIA”
Manual de Instruções
Que saibamos, Deus não deu
qualquer manual de instruções a
Maria e José para educar sabiamente
Jesus. E foram extremamente
importantes neste processo.

O que pensa o Papa Francisco
sobre o papel da Família?
"A família é a primeira escola dos
valores humanos, onde se aprende o
bom uso da liberdade...
Na época actual, em que reina a
ansiedade e a pressa tecnológica, uma
tarefa importantíssima das famílias é
educar para a capacidade de esperar.
Não se trata de proibir as crianças de
jogarem com os dispositivos
electrónicos, mas de encontrar a forma
de gerar nelas a capacidade de
diferenciarem as diversas lógicas e não
aplicarem a velocidade digital a todas
as áreas da vida.

Quando as crianças ou adolescentes
não são educados para aceitar que
algumas coisas devem esperar,
tornam-se prepotentes, submetem
tudo à satisfação das suas necessidades
imediatas e crescem com o vício do
"tudo e imediato".
Este é um grande engano que não
favorece a liberdade; antes, intoxica-a.
A família é o âmbito da sociabilização
primária, porque é o primeiro lugar
onde se aprende a relacionar com o
outro, a escutar, partilhar, suportar,
respeitar, ajudar, conviver... No
contexto familiar ensina-se a recuperar
a proximidade, o cuidado, a
saudação..."
(n° 274 276 da II Exortação Apostólica do
Papa Francisco "Amoris Laetitia")

Oração de Benção para a
mesa durante a semana:
Senhor, agora, na hora da refeição, e
para sempre,
TOME NOTA: No 15 de Fevereiro,
com início às 14h30, no Centro
Paroquial, decorrerá a segunda
tarde de reflexão sobre a "Amoris
laetitia". Destina-se especialmente
a Casais.

faz do nosso lar um santuário da tua
vida e do teu amor.
Queremos ser um sinal do Teu reino.

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

Amar a Três

FormAr-Te

Estando a Diocese de Aveiro a viver um
Ano Pastoral sobre a família sob o lema
“Família, vocação de amor e caminho
de santidade”, o Sr. Bispo e os órgãos
de consulta e decisão da Diocese,
entenderam apresentar uma proposta
para jovens casais namorados. Surge
assim este ENCONTRO DIOCESANO DE
NAMORADOS, dinamizado pelo DPJA,
dia 16 de fevereiro de 2020, 9h30 –
12h30, no Centro Universitário Fé e
Cultura (CUFC).
O Encontro convida a uma manhã
diferente, divertida e cheia de
surpresas. Nesta atividade poderás
descobrir mais sobre ti mesmo, sobre
a tua relação e algumas estratégias para
melhorar o teu relacionamento,
sempre com o olhar atento de Deus.
As inscrições já se encontram abertas
até dia 9 de fevereiro, em
www.dpja.pt.
Aguardamos por ti e pelo(a) teu(ua)
namorado(a)!
A Pastoral Juvenil de Aveiro

O Departamento da Pastoral Juvenil da
Diocese de Aveiro está a preparar o
FormAr-Te, encontro de formação para
Animadores.
O encontro terá lugar no dia 08 de
fevereiro, entre as 09h00 e as 15h30,
no Seminário de Aveiro.
O encontro é uma oportunidade para
perceber que desafios o Papa Francisco
coloca na exortação “Cristo Vive”,
para meditar um pouco e levar
dinâmicas de animação para melhor
chegar aos jovens.

Intenção do
Papa para o
mês de
Fevereiro:
Rezemos para
que o clamor
dos irmãos migrantes
vítimas do tráfico criminoso
seja escutado e
considerado.

CRISTO VIVE E TU?
09h00 – Vem
09h30 – Fala-Lhe
09h45 – Desafia-te
10h30 – caFÉ
10h50 – Partilha
12h00 – Medita
13h00 – Alimenta-te
14h00 – Anima-te
15h30 – Parte

Conselho Paroquial
de Pastoral
Reunido no passado dia 26, o Conselho
deliberou que:
- O primeiro Domingo do mês fosse
dedicado à Família, no decorrer do
presente ano apostólico, e que esta
tónica fosse especialmente realçada na
Liturgia Eucarística.

