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OUTUBRO  /  NOVEMBRO    2021

31 de OUTUBRO de 2021 Nº 1752

O primeiro e único mandamento

"Qual é o primeiro de todos os mandamentos",
perguntava a Jesus um certo escriba.

Normalmente as interrogações dos fariseus, doutores
da lei, príncipes dos sacerdotes e outros, não passavam
de pura provocação. Desta vez, não. E Jesus, percebendo
a reta intenção do escriba, remata: "Não estás longe do
Reino de Deus".

Para o escriba "Deus é único e não há outro além dEle.
Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência  e
com todas as forças, e amar o próximo como a si
mesmo, vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios".

Jesus reconhece a resposta inteligente e não acrescenta
mais nada à Lei antiga, redigida no Livro do
Deuteronómio, mas sublinha a unidade intrínseca do
amor a Deus e do amor ao próximo. Um é, assim, a
prova do outro. São inseparáveis. Separá-los foi e será
sempre a origem dos nossos males. Portanto, quem ama
a Deus, se é coerente,  ama aquilo que Deus ama. E o
que Deus mais ama é o homem.  Cada homem. E também
tudo quanto foi criado  para que o homem seja feliz.

P. Fausto

Dia 31 DOMINGO XXXI DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 6, 2-6; Sal 17; Hebr 7, 23-28; Mc 12, 28b-34

«Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa em Vilar).
MUDANÇA DA HORA - às 2 horas da manhã atrase o relógio de 60 min.
* INÍCIO DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS.

Dia 01 SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23; 1 Jo 3, 1-3; Mt 5, 1-12a
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

15h00 Celebração da Palavra no Cemitério Central.
16h00 Celebração da Palavra no Cemitério Sul.

Dia 02 TERÇA-FEIRA - COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
1ªMissa: Job 19, 1. 23-27a; Sal 26; 2 Cor 4, 14 – 5, 1; Mt 11, 25-30
2ªMissa: 2 Mac 12, 43-46; Sal 102; 2 Cor 5, 1. 6-10; Jo 11, 21-27
3ªMissa: Is 25, 6a-7-9; Sal 22; 1 Tes 4, 13-18; Jo 6, 51-58
Missas: 8h30 (Sé), 10h30 (Cemitério Central), 16h (Cemitério Sul) e 19h (Sé)

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 03 QUARTA-FEIRA - S. Martinho de Porres, religioso
Rom 13, 8-10; Sal 111; Lc 14, 25-33

Dia 04 QUINTA-FEIRA - S. Carlos Borromeu, bispo
Rom 14, 7-12; Sal 26; Lc 15, 1-10

17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja, seguida de Vésperas às
18h30.

Dia 05 SEXTA-FEIRA - Rom 15, 14-21; Sal 97; Lc 16, 1-8

Dia 06 SÁBADO - S. Nuno de Santa Maria, religioso
Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Sal 144; Lc 16, 9-15
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (na Sé e em Santiago)

15h30 Reunião de Pais do 3° e  4° anos de Catequese, no centro paroquial.

Dia 07 DOMINGO XXXII DO TEMPO COMUM - Ano B
1 Reis 17, 10-16; Sal 145; Hebr 9, 24-28; Mc 12, 38-44  ou  Mc 12, 41-44

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* ÚLTIMO DIA DA SEMANA DOS SEMINÁRIOS. - Os Ofertórios deste
Domingo destinam-se ao Seminário Diocesano.



SEMANA DOS SEMINÁRIOS Dia Nacional da Sociedade de S. Vicente de Paulo (SSVP)
O último Domingo de outubro é o aniversário da SSVP, ou
Conferências Vicentinas, e passam 162 anos desde que foi
criada a primeira Sociedade em Portugal.
As Conferências Vicentinas são um grupo de cristãos leigos
que procuram “servir a Cristo na pessoa do pobre, segundo

o exemplo e espírito de S.
Vicente de Paulo e de
António Frederico
Ozanam e, assim, ser sinal
de fraternidade para este mundo e motor duma
ordem social mais justa, vendo em todo o homem
um irmão.” Concretizam o seu trabalho junto
dos mais desfavorecidos através da evangelização,
que supõe a mudança concreta de vida de cada
Vicentino e de cada família que ajudam.
Que todos os Vicentinos na nossa paróquia e
no nosso país o sejam, pela palavra e pelo
exemplo de vida junto dos mais pobres, e
contribuam para uma sociedade mais justa e mais
fraterna.

Dia 1 - celebração da palavra no
cemitério central pelas 15h e no
Sul pelas 16h;

Dia 2 - missa no cemitério central
pelas 10:30h e no sul pelas 16h.

1 e 2 de Novembro

TESTEMUNHOS:

Sou o Tiago e frequento o 8º ano
de escolaridade.

Fui pela primeira vez para o
Seminário quando estava no 5º ano
de Catequese, e desde aí continuo
a ir por ser um local especial, e
porque quero estar mais próximo
de Jesus. Gosto de ir para lá
aprender sobre Deus, conviver
com os outros rapazes que também
gostam de ir lá e divertimo-nos a
fazer jogos sobre a Biblia, sobre
Jesus e os seus discípulos,
também brincamos e vamos ao
campo de futebol jogar.

Sou o João Francisco Cavaleiro e
frequento o 7ºano de escolaridade.

Para mim o pré-seminário é um momento
em que eu me reúno com outros
adolescentes da minha idade para,
essencialmente, falar do nosso amigo
Jesus. Também realizamos outras
atividades, como por exemplo, jogamos
futebol, matraquilhos, fazemos origamis,
e muito mais... Além disso, criamos
novas amizades, novos conhecimentos,
acerca do mundo e de Jesus, e vamo-
nos conhecendo melhor a nós próprios
para definirmos o caminho da nossa
vocação.

Intenção do Papa para o
mês de Novembro
Rezemos para que as pessoas
que sofrem de depressão ou de
stress encontrem nos outros
um apoio e uma luz que as abra
à vida.

De 31 de Outubro a 7 de Novembro ocorre,
este ano, a "SEMANA DOS SEMINÁRIOS" em todas
as Dioceses e na nossa também. Pretende-se que
seja um tempo de Oração mais intensa, segundo
a vontade de Jesus, que nos manda "pedir
trabalhadores para a messe", mas também de
solidariedade afectiva e efectiva para com os
nossos Seminários.
Quando falamos dos nossos Seminários, não nos
referimos apenas ao de Santa Joana Princesa,
construído na área da Paróquia,  mas também
àqueles onde vivem e se preparam para o

Sacerdócio os nossos seminaristas mais velhos.
A Diocese de Aveiro tem neste momento, em Lisboa, apenas 3 "seminaristas maiores",
um no 4° ano de Teologia e 2 no primeiro. Mas temos também o pré-Seminário ou
Seminário em família, frequentado por rapazes a partir dos 11/ 12 anos, que se
vão periodicamente encontrando com o Sr. Reitor, em processo de discernimento
vocacional.
A Paróquia de Nossa Senhora da Glória dá graças a Deus pelos 7 rapazes que tem,
neste momento, em processo de discernimento, mas quer mais. Por isso vai rezar
mais e melhor, e sempre, para que o Senhor "mande operários para a Sua messe".

• Retoma-se, já no próximo fim de semana, a Missa vespertina em Santiago às
19h00, e em Vilar, no Domingo, às 10h00.

• A partir do próximo sábado, também voltaremos a expôr o Santíssimo às
17h00, com Vésperas às 18h30.


