
DEZEMBRO       2022

11 de DEZEMBRO de 2022 Nº 1802

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

«És tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO DA DIOCESE DE AVEIRO (1938).

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Virgem Santa Maria de Guadalupe
Num 24, 2-7. 15-17a; Sal 24; Mt 21, 23-27

17h45 Confissões para o 6.º ano da catequese.
21h15 Confissões na Igreja Matriz de Aradas.

Dia 13 TERÇA-FEIRA - S. Luzia, virgem e mártir
Sof 3, 1-2. 9-13; Sal 33; Mt 21, 28-32

21h00 Confissões na Igreja Matriz de Santa Joana

Dia 14 QUARTA-FEIRA - S. João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja
Is 45, 6b-8. 18. 21b-25; Sal 84; Lc 7, 19-23

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
17h45 Confissões para o 6.º ano da catequese.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 15 QUINTA-FEIRA - Is 54, 1-10; Sal 29; Lc 7, 24-30
21h00 Confissões na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima.
21h00 “Pedi trabalhadores para a Messe” - oração pelas vocações no

Seminário de Aveiro.

Dia 16 SEXTA-FEIRA - Is 56, 1-3a. 6-8; Sal 66; Jo 5, 33-36
21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 17 SÁBADO - Gen 49, 2. 8-10; Sal 71; Mt 1, 1-17
* 86.º aniversário natalício do Papa Francisco (1936).

09h00 Atividade do 11.º ano de catequese, no Seminário (termina às 17h).
11h00 Celebração de entrega da Bíblia às crianças do 4.º ano de catequese,

na Igreja.
17h30 Sessão de esclarecimento das JMJ’2023, no centro paroquial.
17h30 Exposição do Santíssímo Sacramento, com Vésperas às 18h30, na Igreja.
17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa Vespertina, em Santiago.
19h00 Missa Vespertina, na Sé, com Bênção das Grávidas na Missa. É de toda

a conveniência que se inscrevam na secretaria paroquial durante a
semana.

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

Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

10h30 Bênção das Grávidas, na Missa. É conveniente inscreverem-se na
secretaria paroquial durante a semana.

16h00 Ensaio dos coros paroquiais para a “Missa do Galo”, no centro
paroquial.

17h30 Concerto de Natal, na Igreja.

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
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Nova bem-aventurança !

"És Tu Aquele que há-de vir ou devemos esperar outro?"

João, tomado pela dúvida, quer a verdade, que liberta e
sossega mesmo que doa, e manda emissários. Em
resposta, Jesus não se explica, mas enumera factos:
cegos, coxos, surdos, leprosos são curados e, em jeito
de remate, diz: "Bem-aventurado aquele que não
encontrar em Mim motivo de escândalo".

É mais uma a acrescentar às bem-aventuranças
proclamadas por Jesus, cujos milagres, apesar de não
mudarem o mundo, são para o coração desassossegado
de João Baptista, o sinal inequívoco da presença real do
Messias na história.

É à luz desta nova bem-aventurança que são também
bem-aventurados os que não se escandalizam com a
lentidão do Reino de Deus, nem se deixam afundar pelas
vicissitudes trágicas da história humana, mas aprendem
com o lavrador a aguardar o fruto da sementeira que
cuidadosamente realizam. E não se cansam, mesmo que
não colham.

São também estes bem-aventurados os mais capazes
de aceitar e reconhecer, sem escândalo, o Mistério de
Deus Menino que celebramos no Natal.

P. Fausto



JMJ’23

Sessão de esclarecimento

No próximo dia 17 de dezembro,
sábado, pelas 17h30, decorrerá uma
sessão de esclarecimento sobre as
Jornadas Mundiais da Juventude -
Lisboa 2023, no centro paroquial.

                                                                   LEVANTA-TE !

«Vamos com alegria
para a casa do Senhor»

– Sl 121

Iniciámos o tempo de Advento e a nossa caminhada de preparação para o Natal.
O Advento é o tempo da espera, do alerta, é o tempo de nos prepararmos para
algo importante que vai acontecer.
Na Palavra de Deus deste domingo, Deus chama todos os povos à paz eterna do
reino de Deus. Ele quer dar-se a cada um como o maior de todos os presentes
e, por isso, convida e interpela a irmos ao Seu encontro – Vem!
Deus não convida a ir só para sermos amigos d’Ele. Convida também a trabalharmos
com Ele para a Salvação dos outros. Por isso, é necessário e urgente responder-
Lhe – Vamos!
Deus precisa que nos coloquemos à Sua disposição para trabalhar com Ele da
maneira que Ele quer, para a Salvação do mundo.
Para irmos ao encontro de Jesus é necessária uma relação pessoal e única de
intimidade com Ele.

Oração:

Senhor Jesus, queremos tanto ser felizes!

No meio da agitação do dia,

deixa-nos ouvir o silêncio da Tua voz

para que possamos parar e pensar em rezar
e adorar-Te.

Ajuda-nos a escutar-Te e a escutar o nosso
coração

para refletir e preparar a festa que se aproxima.

Queremos estar a sós Contigo

para percebermos realmente o que é o teu Nascimento.

Levanta-nos e guia-nos até lá.

Amen.

Árvore da Partilha
CAMINHADA DE ADVENTO - NATAL

3ª Semana do Advento

Ainda não é família de acolhimento?
Precisamos de si!

A paróquia quer acolher 250 jovens e
ainda nos faltam algumas famílias. Não
custa nada.

Mais informações em:
familiascopaveiro@gmail.com

Famílias de Acolhimento
(26 a 31 de julho de 2023)

“10 Milhões de Estrelas -
um Gesto pela Paz”

As verbas angariadas ajudam a
materializar as ações de dimensão
social, da rede nacional Cáritas (80%),
que são um contributo coletivo para
um mundo melhor, mas também a
colaborar com os países lusófonos (20%)
mais afetados pelas alterações
climáticas através de um fundo criado
para esse efeito.

Já está na nossa Igreja (junto do altar
do Sagrado Coração de Jesus) a árvore
da partilha que, como nos anos
anteriores, da qual podemos tirar um
sino com o nome de determinado
alimento e ficamos com o compromisso
de trazer esse alimento. A recolha
destes alimentos feito pela
Conferência Vicentina destina-se à
elaboração dos cabazes de Natal das
famílias que são acompanhadas ao
longo de todo o ano.


