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23 de JANEIRO de 2022 Nº 1764

Dia 23 DOMINGO III DO TEMPO COMUM - Ano C
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10; Sal 18 B; 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4: 4, 14-21

«Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* 6º DIA DO OITAVÁRIO DE ORAÇÕES PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS.

Dia 24 SEGUNDA-FEIRA - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
2 Sam 5, 1-7.10; Sal 88; Mc 3, 22-30

«Satanás está perdido»

Dia 25 TERÇA-FEIRA - Festa da Conversão de S. Paulo, Apóstolo
At 22, 3-16  ou  At 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18

«Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho»
* ÚLTIMO DIA DO OITAVÁRIO DE ORAÇÕES PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS.

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 26 QUARTA-FEIRA - S. Timóteo e S. Tito, bispos
2 Tim 1, 1-8  ou  Tit 1, 1-5; Sal 95; Mc 4, 1-20  ou  Lc 10, 1-9

«O semeador saiu a semear»
* INÍCIO DA SEMANA DOS CONSAGRADOS.

Dia 27 QUINTA-FEIRA - S. Ângela Merici, virgem
2 Sam 7, 18-19. 24-29; Sal 131; Mc 4, 21-25

«Traz-se a lâmpada para ser posta no candelabro.
Com a medida com que medirdes vos será medido»

21h30 Conselho Pastoral no Salão Nossa Senhora da Glória do Centro
Paroquial.

Dia 28 SEXTA-FEIRA - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
2 Sam 11, 1-4a. 5-10a. 13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34

«O homem lança a semente e dorme,
enquanto ela cresce, sem ele saber como»

Dia 29 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
2 Sam 12, 1-7a. 10-17; Sal 50; Mc 4, 35-41

«Quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem?»
Missas: 8h30, 19h (vespertina, na Sé e em Santiago)

Dia 30 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - Ano C
Jer 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 1 Cor 12, 31 – 13, 13; Lc 4, 21-30

«Como Elias e Eliseu, Jesus não é enviado somente aos judeus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
DIA DE ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.

                           Votar é um dever cívico que não dispensa ninguém.

Programa sempre actual

Em maré de eleições todos os partidos, com mais ou menos
visibilidade, se têm esforçado por passar a sua mensagem e
dizer ao que vêm. Aproveitam cada momento para vincar
diferenças, realçar lacunas, levantar suspeições uns sobre
os outros... Tudo à "caça do voto" no próximo dia 30.

Não foi assim com Jesus ao apresentar solenemente o seu
programa numa celebração de sábado, na Sinagoga de
Nazaré, em que declara que as profecias messiânicas se
cumprem integralmente nEle. Não fala em pecadores, não
inventa preceitos, nem acrescenta pesos aos muitos que o
povo já carregava. A sua linguagem não é moralista, mas
proclamação alegre e vigorosa de uma Boa Nova de
Liberdade, de Luz e de Paz da parte de Deus, que tem um
Amor preferencial pelos pobres e aflitos.

Com uma mensagem desde o princípio tão luminosa, prenhe
de paz, justiça e liberdade, não admira que tenha provocado
no coração dos ouvintes tão grande fama e respeito. E ainda
por cima tudo de graça e sem contrapartidas...

O programa de Jesus continua a ser o da Igreja, cabendo a
cada um dos  batizados realizá-lo, com ardor, criatividade e
ousadia.

P. Fausto

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org

R
E
F
L
E
X
Ã
O

IN
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S



O Departamento de Pastoral Juvenil de Aveiro lança o VII
FÉ’stival – festival diocesano de canção mensagem que terá
lugar a 26 de março.
“Estamos fechados em casa no sofá há tempo de mais! Está
na altura de afinar as guitarras, pegar nas baquetas e aquecer
as vozes. Está na altura de nos levantarmos e
cantarmos esta fé que nos move. A sós ou
com os teus amigos, cria uma música com o
tema LEVANTA-TE.”
As inscrições estão abertas até 12 de
fevereiro e a entrega da música a concurso
até 05 de março.

LEVANTA-TE!  - VII FÉ’stival
Para que em todas as nossas comunidades, grupos e movimentos,
o caminho sinodal desperte o desejo da conversão pastoral das
pessoas e estruturas.

A Diocese de Aveiro foi convidada a
rezar o terço, na Capelinha das
Aparições, em Fátima, dia 29 de
Janeiro! No âmbito da dinamização dos
dias “Vinte23” propomos que naquele
dia 29 nos encontremos em Fátima
para uma actividade preparada pelas
Servas de Nossa Senhora de Fátima
(snsf) e rezarmos o terço. A actividade
terá inicio às 15h30 e terminará depois
do terço.

Podemos dizer também sim, em relação à nossa Paróquia, mas não o suficiente.
Apesar de tudo, estamos a dar passos para  apanhar esta "onda global", que vai
provocando aqui e ali reacções bem favoráveis ao processo sinodal, que o Papa
Francisco ardentemente deseja, e que em Outubro de 2023 terá em Roma a sua
ultima sessão solene.
O caminho de auscultação e resposta na nossa Paróquia há-de ser determinante
neste mês de Janeiro, sendo disso sinal a constituição de grupos de reflexão
sobre os temas sinodais.
Assim, nesta primeira fase, todos os elementos dos grupos com funções na
Catequese, Liturgia, Acção sócio-caritativa, Pastoral Familiar e Jovens, estão na
linha da frente para integrarem os grupos sinodais e responderem às questões
mais relacionadas com o  serviço que prestam na Paróquia.
Outros passos virão, mas estes serão dados até 5 de Fevereiro, apesar das
resistências que o covid e outras circunstâncias possam provocar.
Não  faltarão a ousadia e coragem para realizarmos este trabalho, pois passa
também por aqui o processo de renovação de pessoas e estruturas da nossa
Paróquia.

P. Fausto

O SÍNODO JÁ MEXE ? Aqui ao lado...

A paróquia da Vera-Cruz, através do
seu projeto cultural “Comunid’arte”,
apresenta o primeiro momento através
de uma performance de dança “Visão
Hildegard” no dia 29 de janeiro, pelas
17h30, na Igreja das Barrocas.
O projeto “Comunid’arte” pretende
“criar uma agenda cultural e iniciativas
regulares ao longo de um ano, através
da utilização dos templos e espaços
religiosos da Paróquia, apresentando
nos mesmos uma programação e
mediação cultural destinada ao serviço
da comunidade e marcando a
presença da Igreja e Paróquia da Vera
Cruz”.

fonte: https://agencia.ecclesia.pt/
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