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O rosto de Deus !

Com a Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo,
chegamos ao fim do ano litúrgico. O ambiente é de
majestade e dignidade. Trata-se, nada mais nada
menos, que o Juízo Final, de cuja sentença não há
recurso.
O desfecho não é igual para todos. Para uns abrem-se
plena e definitivamente as portas para a Felicidade:
"Vinde, benditos de meu Pai; recebei como herança o
reino que vos está preparado..." Para outros, também
convocados, as portas abrem para a solidão e desespero:
"Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno...".
Qual o critério que decide a sorte de uns e outros?
Qual a culpa dos condenados? Eles não fizeram mal aos
pobres, não maltrataram ninguém... É verdade.
Simplesmente acharam desperdício o tempo dado aos
outros, especialmente aos da margem. E apresentaram-
se de mãos vazias. O seu caderno diário só tinha
omissões.
Muitas vezes nos questionamos: Onde está Deus? Jesus,
no Evangelho de hoje, dá-nos a resposta. É Seu o rosto
dos famintos, dos desempregados, dos doentes, dos
sós,... Está onde se sofre. Por isso, no Juízo Final, o Rei
e Senhor do Universo abrirá o Livro da Vida no capítulo
das "Obras de Misericórdia" para bênção e consolação
de uns e condenação e desespero dos outros.

P. Fausto

Dia 22 SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - Ano A
Ez 34, 11-12. 15-17; Sal 22; 1 Cor 15, 20-26. 28; Mt 25, 31-46
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - S. Clemente I, papa e mártir – S. Columbano, abade
Ap 14, 1-3. 4b-5; Sal 23; Lc 21, 1-4

19h00 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 24 TERÇA-FEIRA - SS. André Dung-Lac, presbítero, e Companheiros,
mártires – Ap 14, 14-19; Sal 95; Lc 21, 5-11

Dia 25 QUARTA-FEIRA - S. Catarina Alexandrina, virgem e mártir
Ap 15, 1-4; Sal 97; Lc 21, 12-19

21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, no
centro paroquial.

Dia 26 QUINTA-FEIRA -  Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Sal 99; Lc 21, 20-28

Dia 27 SEXTA-FEIRA - Ap 20, 1-4. 11 – 21, 2; Sal 83; Lc 21, 29-33

Dia 28 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Ap 22, 1-7; Sal 94; Lc 21, 34-36
Missas: 8h30 e 12h (cumprindo o preceito dominical) (Sé) (não há missa
vespertina em Santiago)

Dia 29 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano B
Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Sal 79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37
Missas: 8h30, 10h30 e 11h30 (Sé) (não há missa em Vilar nem às 19h na Sé)
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AVISO
Horário das Eucaristias Dominicais

As Eucaristias Dominicais na Paróquia de Nossa Senhora da Glória, enquanto
estiver em vigos o recolher obrigatório aos fins de semana, ficam suspensas as
Missas das 19h.
Teremos as seguintes celebrações:

Sábado - 8h30
12h - Missa para cumprimento do preceito dominical

Domingo - 8h30
10h30
11h30



Este ano apostólico vai reservar-nos, de certo, muitas surpresas. Algumas estão
a acontecer e outras virão. Impõe-se estarmos atentos e preparados. Nunca
como agora "fazer-se... como já se fez" foi tão errado. Assim vai ser, por exemplo,
com a 1° Comunhão, este ano, na nossa Paróquia.
O relevo socio-religioso habitual de anos passados não pode este ano ter lugar.
Mas não deixaremos de dar o máximo de importância a um acontecimento tão
significativo, como é a Primeira Comunhão, que, nos próximos 2 domingos, as
Crianças do 4° ano da nossa catequese vão viver. É o seu primeiro encontro com
Jesus / Eucaristia.
Serão 4 os grupos de comungantes. Grupos pequenos, apenas acompanhados
dos Pais e irmãos, para que a Assembleia dominical não se torne excessiva e
potenciadora de contágios.
A festa da Primeira Comunhão será nos dias 29 de Novembro e 6 de Dezembro,
nas Missas das 10h30 e  11h30.
As crianças que comungam no dia 29 celebrarão o sacramento da Confissão, na
Igreja, no dia 28, às 10h00, e as que comungam no dia 6 de Dezembro farão o
mesmo no dia 1, também às 10h00

Surpresas do caminho ! [2]

Ajude a Conferência Vicentina:

Nestes tempos difíceis que vivemos em consequência da Pandemia, a
Conferência Vicentina precisa do seu apoio para continuar a ajudar.
Faça o seu contributo para o IBAN:

PT50 0018 0008 0333 2615 02009

“Cada família, uma história de amor”
--Preparação para o Natal de 2020--

Inicia no próximo DOMINGO O
ADVENTO, um tempo dedicado à
esperança de Jesus que está para
nascer, para vir ao nosso encontro.
Este ano temos a oportunidade de viver
este tempo ainda mais em família
Mesmo que este Natal seja diferente,
podemos torná-lo igualmente especial,
para isso a nossa Paróquia propõe:

 para as crianças, a construção da
estrela com a oração e o
calendário com desafios diários;

 para os adolescentes e jovens, um
calendário do Advento com
desafios diários;

 para as famílias, a construção de
uma estrela familiar para colocar
junto do presépio e outra para
colocar, no dia 24 de dezembro,
no exterior de casa;

 em comunidade, teremos ainda os
livros “Rezar no Advento” e a
“Árvore da Partilha”, que ajuda
a reforçar o banco de alimentos
da Conferência Vicentina da nossa
paróquia.

Façamos deste tempo, um Tempo
especial!


