INFORMAÇÕES

MARÇO

2020

Dia 08 DOMINGO II DA QUARESMA - Ano A
Gen 12, 1-4a; Sal 32; 2 Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h, no centro paroquial.

08 de MARÇO de 2020

REFLEXÃO

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - Dan 9, 4b-10; Sal 78; Lc 6, 36-38
Dia 10 TERÇA-FEIRA - Is 1, 10.16-20; Sal 49; Mt 23, 1-12
21h30 Catequese para os Sacramento de Iniciação Cristã de adultos, no
centro paroquial.
21h30 Reunião do Conselho Económico, no centro paroquial.
Dia 11 QUARTA-FEIRA - Jer 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Catequese sobre a Oração pelo P. Agostinho Leal, no Salão da Igreja do Carmo.
Dia 12 QUINTA-FEIRA - Jer 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31
09h00 Missa na Igreja de Jesus (não há missa às 8h30, na Sé).

De 9/Mar a 19/Mar
OFS: Igrejas de S. Francisco e Sto António - Novena de S. José, de 2ª a 6ªfeira, às 18h15.

INFORMAÇÕES

Dia 15 DOMINGO III DA QUARESMA - Ano A
Ex 17, 3-7; Sal 94; Rom 5, 1-2.5-8; Jo 4, 5-42 ou Jo 4, 5-15.19b-26.39a.40-42
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
O OFERTÓRIO DAS MISSAS DESTE DOMINGO DESTINA-SE À CÁRITAS DIOCESANA.
11h00 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h, no centro paroquial.

"Escutai-O"
No Domingo passado vimos Jesus só, e com fome, a ser
tentado pelo diabo, em pleno deserto; hoje vêmo-LO no
alto do monte, resplandecente e acompanhado por Moisés
e Elias, com um rosto de tal modo deslumbrante, que levou
Pedro a desabafar: "Senhor, como é bom estarmos aqui". É o
mesmo Jesus em ambas as situações.
Também temos momentos de tudo, de euforia e tristeza, de
solidão e companhias, de aridez e fervor, de medos e
tentações, mas nada disto, porém, é estranho a Jesus,
porque a nada disto se quis dispensar, para nos ensinar a
lidar mesmo com os momentos mais delicados da vida.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - Gen 37, 3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21, 33-43.45-46
7º Aniversário da eleição do Papa Francisco.
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via-Sacra, na Igreja-Sé.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na igreja.
Dia 14 SÁBADO - Miq 7, 14-15.18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3. 11-32
14h30 Tarde de reflexão para Casais com o tema "Projeto comum de Amor e
de Vida - A Sexualidade do Casal" com a Doutora Cátia Sá Guerreiro,
no centro paroquial.
15h00 OFS: Igrejas de S. Francisco e Santo António - Formação, seguida de
Eucaristia às 16h e Reunião da Fraternidade às 17h.
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja-Sé.
18h00 Ensaio do coro de jovens, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Nº 1691

A Quaresma mostra-se, então, para todos, um tempo
privilegiado de conversão, de transfiguração, processo lento,
nem sempre ascendente e linear, só possível na medida em
que aprendemos com Jesus a Escutar a voz de Deus e
obedecermos, como Ele, à Sua vontade. É isto mesmo que
nos diz hoje a voz vinda do Céu: "Este é o meu Filho muito
amado. Escutai-O".
Não se trata de um convite. É uma ordem, porque, só
escutando "o Filho muito amado", fazemos nosso o seu
caminho, sem medos, apesar das dificuldades no processo
de transfiguração permanente a que Deus nos desafia todos
os dias, mas especialmente em cada Quaresma.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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“CANTINHO DA FAMÍLIA”
"Reforçar a Educação dos
Filhos"
é o título do Capítulo VII da
Exortação Apostólica do Papa
Francisco "Amoris laetitia":
"Os pais influenciam sempre, para o
bem ou para o mal, o desenvolvimento moral dos seus filhos. Uma
vez que esta função educativa das
famílias é tão importante e se tornou
muito complexa, quero deter-me de
modo especial neste ponto.
A família não pode renunciar a ser
lugar de apoio, acompanhamento,
guia, embora tenha de reinventar os
seus métodos e encontrar novos
recursos. Precisa de considerar a que
realidade quer expôr os seus filhos.
Para isso não deve deixar de se
interrogar sobre quem se ocupa de
lhes oferecer diversão e entretenimento, quem entra nas suas casas
através dos ecrãs, a quem os entrega
para que os guie nos seus tempos
livres. Só os momentos que passamos
com eles, falando com simplicidade
e carinho das coisas importantes, e
as possibilidades saudáveis que

TOME

NOTA

:

14 de Março|14.30|Centro Paroquial
* Projeto Comum de Amor e de Vida
- A Sexualidade do Casal "
* Cátia Sá Guerreiro, com licenciatura em Enfermagem, mestrado
em Saúde e Desenvolvimento e
doutoramento em Saúde Internacional. É casada e mãe.
Apesar de aberta a todos, a
reflexão destina-se especialmente a Casais. Todos são bemvindos.

criamos para ocuparem o seu tempo
permitirão evitar uma nociva invasão.
É sempre necessária vigilância; o
abandono nunca é saudável. A
obsessão, porém, não é educativa;
e também não é possível ter o
controlo de todas as situações que
um filho poderá enfrentar.Vale aqui
o princípio de que o tempo é
superior ao espaço, isto é, trata-se
mais de gerar processos do que de
dominar espaços.
Assim, a grande questão não é onde
está fisicamente o filho, com quem
está neste momento, mas onde se
encontra em sentido existencial,
onde está posicionado do ponto de
vista das suas convicções, dos seus
objectivos, dos seus desejos, do seu
projecto de vida."
(n°259,-261 da Exortação Apostólica do
Papa Francisco " Amoris laetitia")

Oração de Benção para a
mesa durante a semana:

====== VIVER A QUARESMA ======
Plano Pastoral
Estão disponíveis na secretaria
paroquial as quatro "Catequeses
Familiares" editadas pelos Serviços
Diocesanos, para serem realizadas
pelos vários grupos apostólicos,
representados no Conselho Pastoral.
Lembra-se a cada Conselheiro que esta
foi a estratégia aprovada para alargar
o mais possível o acesso dos agentes
de pastoral aos Documentos do
Magistério da Igreja, especialmente os
do Papa Francisco.
Cabendo aos Conselheiros a animação
das respectivas catequeses, cabe-lhes
também o dever de levantar na
secretaria o número de exemplares
necessários.

Renúncia Quaresmal
"Este ano a RENÚNCIA QUARESMAL
destina-se a apoiar a missão diocesana
na Ilha do Príncipe, ajudar na
construção da Igreja Matriz de S. Paulo
na Ilha de Santiago/ Cabo Verde e
apoiar o Fundo de Emergência Social,
da Caritas Diocesana."
(Mensagem do nosso Bispo para a
Quaresma.)

Abençoa, Senhor, a nossa refeição,
A família que se reúne à volta desta
mesa.

Antes prevenir que remediar !

Que estes alimentos nos ajudem a
caminhar para Ti

Não querendo contribuir para aumentar os níveis de alarme geral que o COVID 19
tem provocado, por esse mundo fora, e por cá também, não devemos negligenciar
as medidas de prevenção que os nossos Bispos entenderam publicar, em Nota
Pastoral, esta semana.
Assim, nas Celebrações Eucarísticas, omitir-se-á o gesto do "Abraço da Paz" e háde recomendar-se vivamente que a Sagrada Comunhão seja recebida na mão e
não na boca do comungante.
Sem alarmismos, aceitemos outras orientações que a Direcção Geral de Saúde
recomenda para prevenir as consequências que o coronavírus pode trazer.

E a sermos solidários com os que mais
precisam.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito

Santo, Como era no princípio, agora
e sempre. Amém

