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12 de DEZEMBRO de 2021 Nº 1758

"ALEGRAI-VOS !"
Com este domingo, o terceiro do Advento, começa a
segunda fase em que a Igreja nos orienta
progressivamente para a festa de Natal. Ao perto e ao
longe, realisticamente, os motivos para a alegria não
parecem muitos, mas não deixa de ser este o "Domingo
da Alegria", apesar das circunstâncias adversas que todos
sentimos.

O cristão, a partir da fé, tem sempre motivos para
cultivar a alegria, mesmo de  lágrimas nos olhos. E o
maior de todos, é a presença do Senhor Jesus, que veio
já ao nosso encontro, que está sempre connosco,  mesmo
sem O vermos, e que há-de vir solenemente um dia, no
fim dos tempos. É nesta perspectiva que queremos
preparar o Natal, atentos à voz de João Baptista, que
nos indica o caminho da justiça e da caridade para
chegarmos ao Presépio.

A voz que bradou no deserto continua vigorosa, para
que, sensíveis às exigências da caridade fraterna,
estejamos em condições de reconhecer no Menino do
presépio o Salvador  mundo. Se assim não for,  a alegria
do Natal não passará de circunstância social em que as
luzes  e a abundância da ceia mais ou menos alargada
dão sabor.

P. Fausto

Dia 12 DOMINGO III DO ADVENTO - Ano C
Sof 3, 14-18a; Sal Is 12, 2-3; Filip 4, 4-7; Lc 3, 10-18

«Que devemos fazer?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - S. Luzia, virgem e mártir
Num 24, 2-7. 15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27

«Donde era o baptismo de João?»
08h30 Missa em honra de Santa Joana Princesa, para a causa da sua

canonização, na Sé (transferida).
09h30 Confissões, na Igreja (terminam às 11h).

Dia 14 TERÇA-FEIRA - S. João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja
Sof 3, 1-2. 9-13; Sal 33; Mt 21, 28-32

«Veio João e os pecadores acreditaram nele»
09h30 Confissões, na Igreja (terminam às 11h).

Dia 15 QUARTA-FEIRA - Is 45, 6b-8. 18. 21b-25: Sal 84; 7, 19-23
«Ide contar a João o que vistes e ouvistes»

Dia 16 QUINTA-FEIRA - Is 54, 1-10; Sal 29; Lc 7, 24-30
«João é o mensageiro que prepara o caminho do Senhor»

09h30 Confissões, na Igreja (terminam às 11h).
18h30 Encontro do Sr. Bispo com os Crismandos, no centro paroquial.

Dia 17 SEXTA-FEIRA - Gen 49, 2. 8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
«O ceptro não se afastará de Judá»

* 85.º aniversário natalício do Papa Francisco (1936).
09h30 Confissões, na Igreja (terminam às 11h).
21h30 Celebração penitencial com o Sacramento da Confissão, na Sé.

Dia 18 SÁBADO - Jer 23, 5-8; Sal 71; Mt 1, 18-25
«Jesus nascerá de Maria, desposada com José, filho de David»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (na Sé e em Santiago)
17h00 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.

Dia 19 DOMINGO IV DO ADVENTO - Ano C
Miq 5, 1-4a; Sal 79; Hebr 10, 5-10; Lc 1, 39-45

«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

10h30 Administração do Santo Crisma pelo Sr. Bispo, na Missa.
16h00 Ensaio para a “Missa do Galo”, de todos os cantores paroquiais, no

centro paroquial.



Quatro jovens da nossa Paróquia estão,
este ano, a fazer a formação do
voluntariado missionário para partirem
no próximo verão em missão.
Para ajudar ns custos das viagens e
deixarem alguma ajuda nos países para
onde irão em missão, estão a fazer uma
angariação de fundos através da venda
de sacos, mantas polares, cadernos e
canetas.
No próximo fim de semana irão estar
em algumas das Eucaristias e também
poderá encontrar os artigos na
secretaria paroquial.

Árvore da Partilha
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So n he mo s  j un to s  o  c am in ho !

3º Domingo do Advento | 12 dezembro | Que devemos fazer?

Desafio para as crianças:
Ajudar nas tarefas de casa.

Adolescentes:
Pensa como podemos, cada um de nós, melhorar a vida dos mais pobres da nossa
paróquia.

Voluntariado Missionário
da Diocese de Aveiro

Esta é uma manei-
ra de lembrar que
o tempo chama à
partilha com os
mais necessitados,
apoiados pela Con-
ferência Vicentina
da Paróquia da
Glória.

Leve uma estrela e depois deixe o
género alimentício junto da árvore.
Se quiser apoiar as Conferências
Vicentinas com sede na nossa Paróquia
através de transferência bancária,
pode fazê-lo para:

Nossa Senhora da Glória - IBAN:
PT50 0018 0008 0333 2615 0200 9

Nossa Senhora da Victória (Vilar) - IBAN:
PT50 0036 0342 9910 0009 7586 0
Obrigado !

Horários das Confissões
para o Advento

De segunda-feira a sábado, entre as
9h30 e as 11h

Celebração Penitencial
com confissões

Dia 17 e 20 de dezembro às 21h30

O novo livro “Padre João Gonçalves –
Memórias Biográficas: 1944-2020” vai
ser apresentado no próximo dia 21 de
dezembro, pelas 21h00, no Seminário
Santa Joana Princesa, em Aveiro, e
reúne 44 testemunhos de amigos do
sacerdote falecido.
A obra, com coordenação do diácono
permanente José Carlos Costa,
Assistente Espiritual Hospitalar (CHBV)
e prisional (EP de Aveiro) e editada pelo
“Tempo Novo – Diocese de Aveiro”,
reúne 44 histórias de “autores
participantes”, que “partilham um
encontro/ uma história/ uma marca no
seu percurso em que se cruzaram com
o padre João Gonçalves”, sacerdote
da diocese de Aveiro, falecido a 08 de
dezembro de 2020.
A apresentação é aberta ao público
mas sujeita a marcação de lugar até
ao próximo dia 17 de dezembro,
através dos seguintes contactos:
albfs1@gmail.com ou 962773600; vai
contar ainda com transmissão em
direto em www.diocese-aveiro.pt.

“Padre João Gonçalves –
Memórias Biográficas:
1944-2020”

As verbas angariadas através da
campanha “10 Milhões de Estrelas –
Um Gesto pela Paz” são anualmente
canalizadas para dois objectivos de
carácter nacional e internacional. Em
2021, serão um contributo para a
acções de dimensão social, da rede
nacional Cáritas (65%), e serão,
também, aplicados em projectos de
resposta ao impacto das alterações
climáticas no bem-estar e
sobrevivência das populações mais
vulneráveis, nos países lusófonos (35%).


