
DEZEMBRO     2013

Dia 15 DOMINGO TERCEIRO DO ADVENTO - Ano A
Is 35, 1-6a. 10; Sal 145; Tg 5, 7-10; Mt 11, 2-11

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - Num 24, 2-7. 15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27
21h00 Confissões em S. Bernardo.
21h00 Missa, seguida de convívio de Natal, em Vilar.

Dia 17 TERÇA-FEIRA - Gen 49, 2. 8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
21h30 Confissões na Sé.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 18 QUARTA-FEIRA - Jer 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-25
18h00 Missa em Santiago.
20h00 Ceia de Natal dos Funcionários do Patronato de Nossa Senhora de

Fátima.
21h00 Confissões em Aradas.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - Jz 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25
21h30 Confissões na Vera Cruz.

Dia 20 SEXTA-FEIRA - Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
17h00 Missa em Vilar.
21h15 Confissões na Igreja de Esgueira.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 21 SÁBADO - Cânt 2, 8-14 ou Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45
15h00 Festa de Natal da "Rouparia Solidária".
17h00 Lectio divina para os catequistas e animadores dos adolescentes e dos

jovens, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 22 DOMINGO QUARTO DO ADVENTO - Ano A
Is 7, 10-14; Sal 23; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Encontramo-nos a meio do Advento. E, à semelhança do
que acontece na Quaresma, a liturgia convida-nos neste
domingo à alegria, uma alegria verdadeiramente cristã,
que não está dependente dos sinais de recuperação
económica, nem tão pouco hipotecada por tantos motivos
de preocupação e pobreza que nos afectam. É uma alegria
diferente com raiz diferente.

Não somos aliados do vento, do poder ou da riqueza,
porque nos basta a certeza de que o Reino de Deus já
veio e está entre nós, um reino onde todos têm lugar,
mesmo coxos, cegos, paralíticos e surdos…,
absolutamente todos os rejeitados pela sociedade são
convidados.

Se cresce o número dos indiferentes, se há ainda muita
gente descrente da vinda de Jesus, é porque nós, os
cristãos, não somos rosto de paz e de alegria, presença
eficaz e discreta junto de quem precisa, coração manso,
generoso e compreensivo ao jeito dAquele que já veio e
cujo aniversário de nascimento preparamos.

"Ele já terá vindo, ou temos ainda que esperar?"

A resposta clara e humilde, serena e persistente cabe-
nos a nós com a vida de todos os dias. Sem alaridos,
nem complexos!

P. Fausto
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Alegrai-vos!

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
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QuermesSé no adro - Aos Sábados e Domingos
para angariar fundos para a Paróquia.

Presépio - Visite o nosso presépio na torre da Igreja.



Preparar o coração Caminhada Diocesana das Bem-Aventuranças

Nesta terceira semana do Advento, marcada pela alegria da proximidade do Natal
de Jesus, a nossa caminhada das bem-aventuranças lança um desafio muito
concreto e oportuno: procurar e realizar o desejo de alguém ou de uma família
que precise de ajuda.
Somos convidados a viver a bem-aventurança que diz "Felizes os que promovem a
paz". Porque os pacíficos são os que se orientam para o bem e percebem que a
verdadeira alegria, aquela que brota do evangelho, e a felicidade humana só são
possíveis na resposta concreta à pergunta "Que fizeste do teu irmão?".
Nesta semana, vamos colocar na nossa rede paroquial o peixe com as bem-
aventuranças que recebemos no passado domingo, dia 8, na celebração diocesana,
assim como o peixe que diz "Na barca da Igreja, eu sou paz".
Em nossa casa, depois de cumprirmos o propósito desta semana, vamos decorar
o nosso peixe e colocá-lo na rede da família.

Podem as dúvidas surgir
Na caminhada.
Jesus há-de sempre emergir
Como companheiro de jornada.

Porque não há outro Senhor
Senão Aquele que cura com Amor
Que faz os surdos ouvir e os cegos ver
Os coxos andar e os que morrem viver.

É Jesus Cristo, o Salvador
Que, com o Seu infinito Amor,
Escandaliza com a simplicidade
Dos gestos de salvação e liberdade.

Surge um alerta à multidão:
Primeiro virá João,
Profeta maior
Que ajuda a preparar o coração
Para receber com convicção
Aquele que é o único Senhor,
Deus da Vida, Deus de Amor.

        P.JAC

A ALEGRIA DO EVANGELHO enche o
coração e a vida inteira daqueles que
se encontram com Jesus. Quantos se
deixam salvar por Ele são libertados
do pecado, da tristeza, do vazio
interior, do isolamento. Com Jesus
Cristo, renasce sem cessar a alegria.
(n.1)

Saiamos, saiamos para oferecer a todos
a vida de Jesus Cristo! Repito aqui,
para toda a Igreja, aquilo que muitas
vezes disse aos sacerdotes e aos leigos
de Buenos Aires: prefiro uma Igreja
acidentada, ferida e enlameada por ter
saído pelas estradas, a uma Igreja
enferma pelo fechamento e a
comodidade de se agarrar às próprias
seguranças. Não quero uma Igreja
preocupada com ser o centro, e que
acaba presa num emaranhado de
obsessões e procedimentos. Se alguma
coisa nos deve santamente inquietar
e preocupar a nossa consciência é que
haja tantos irmãos nossos que vivem
sem a força, a luz e a consolação da
amizade com Jesus Cristo, sem uma
comunidade de fé que os acolha, sem
um horizonte de sentido e de vida.
(n.49)

Primeira Exortação
Apostólica do Papa Francisco

Pelo 11.º ano
consecutivo, a
Cáritas Portuguesa
leva a efeito a
operação “10
Milhões de Estrelas -
Um Gesto Pela Paz",
cujo objetivo é
sensibilizar para as questões da paz, da
justiça e da solidariedade.
Pelo preço de um euro, estas velas estão
à venda no final das missas, e também na
secretaria paroquial.
Na noite de Natal acenderemos uma destas
velas num "Gesto de PAZ".

Velas pela Paz
Terminou a programação oficial da Missão Jubilar.
Foi bom e belo o caminho que percorremos ao
longo de 14 meses, desde Outubro de 2012 até
Dezembro de 2013. Abre-se, agora, à nossa frente,
uma oportunidade de reflexão acerca do bom
que realizamos e do bem que ficou por fazer
porque não fomos, ainda, capazes, e que
continuamos a perseguir como sonho de Deus
para nós.
De qualquer modo, estamos já relançados na
missão pelo nosso Bispo. A celebração dos 75
anos da Restauração da nossa Diocese terminou,
mas a paixão da evangelização é missão que não
termina, enquanto houver quem precise da nossa
presença, da nossa palavra, da nossa alegria, da nossa fé, da nossa esperança, da
nossa caridade. Porque continuamos em estado de missão!

Relançados em missão!

    ... paz


