
DEZEMBRO       2022

18 de DEZEMBRO de 2022 Nº 1803Dia 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.
16h00 Ensaio dos coros paroquiais para a “Missa do Galo”, no centro

paroquial.
17h30 Concerto de Natal, na Igreja.

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - Jz 13, 2-7. 24-25a; Sal 70; Lc 1, 5-25

Dia 20 TERÇA-FEIRA - Is 7, 10-14; Sal 23; Lc 1, 26-38
21h30 Confissões, na Igreja paroquial da Vera-Cruz.

Dia 21 QUARTA-FEIRA - S. Pedro Canísio, presbítero e doutor da Igreja
Cânt 2, 8-14  ou  Sof 3, 14-18a; Sal 32; Lc 1, 39-45

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Confissões na Igreja paroquial de Nossa Senhora da Glória.

Dia 22 QUINTA-FEIRA - 1 Sam 1, 24-28; Sal 1 Sam 2, 1; Lc 1, 46-56
21h15 Confissões na Igreja paroquial de Esgueira.

Dia 23 SEXTA-FEIRA - S. João de Quenty (Câncio), presbítero
Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24; Lc 1, 57-66

21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 24 SÁBADO - 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sal 88; Lc 1, 67-79
17h30 Exposição do Santíssímo Sacramento, com Vésperas às 18h30, na Igreja.
24h00 Missa da Noite de Natal (“Missa do Galo”), na Sé. (não há Missas

vespertinas)
Is 9, 1-6; Sal 95; Tito 2, 11-14; Lc 2, 1-14

«Nasceu-vos hoje um Salvador»

Dia 25 SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR - Ano A
Is 52, 7-10; Sal 97; Hebr 1, 1-6; Jo 1, 1-18  ou  Jo 1, 1-5. 9-14

«O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós»
Missas: 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar) (não há Missa às 8h30).
CANTOS DE NATAL NO ADRO DA IGREJA NO FINAL DAS MISSAS

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
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O sonho de José!

Estamos a poucos dias do Natal e S. Mateus resolve falar
de um personagem importante da vida de Jesus e de
Sua Mãe, chamado José. Sabemos que era da linhagem
de David, mais dado à contemplação e ao silêncio que
ao discurso. Um homem de trabalho, de mãos calejadas
e coração de ouro. Um homem verdadeiramente justo.

Apaixonado por Maria, uma jovem da cidade, "de muito
boas familias",  José foi surpreendido pela sua gravidez,
antes de começarem a vida em comum. A lei era rigorosa,
e, para não expôr aquela que tanto amava à condenação
radical prevista, resolveu repudiá-la em segredo,
pensando que era a melhor solução. O seu coração, porém
continuava despedaçado, e nem de noite o deixava
sossegar, até que um sonho lhe veio dar a paz de que
precisava: "Não temas receber Maria, tua esposa, pois,
o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo".

José, convicto de que o sonho era a vontade de Deus,
confiou, obedeceu e recebeu a sua esposa. Venceu o
medo. Seguiu o seu sonho e recobrou a Paz.

Em todas as circunstâncias da vida, saibamos, como
S.José, escutar os  sonhos, os sonhos que Deus tem para
a humanidade e que celebraremos no mistério do Natal.

P. Fausto



                                                                   CAMINHA !

«A todos... os amados por Deus
e chamados a serem santos

a graça e a paz de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo»

– Rm 1, 6-7

Entramos na quarta semana do tempo de Advento. O desígnio de Deus é um só,
e vai-se realizando, através das gerações, apesar da infidelidade dos homens,
até atingir o ponto culminante em Jesus Cristo, O qual encarnou pelo poder do
Espírito Santo, na Virgem Maria, esposa de José, filho de David.
Jesus, vem para dirigir os nossos pés para um caminho de paz. Abre este caminho,
que é o caminho de Deus, com a sua própria vida, percorrendo-o pessoalmente
até à plenitude da Sua vida, na ressurreição.
Ele que nos deu a conhecer os caminhos da vida e continua a caminhar connosco.
É o protagonista do caminho da Igreja.
Esta semana caminhemos até ao Natal comunicando aos outros a alegria da
nossa fé.
Cada vez mais, o mundo necessita hoje do testemunho da fé da Igreja; necessita,
sem dúvida, de Deus.

Oração:
Senhor,
quando entraste no mundo
foste rodeado pelos mais humildes
que sempre caminharam ao Teu encontro.
Dá-nos também a nós
a graça de um coração humilde,
capaz de se abrir ao Teu amor
e Te acolher como dom do Pai.
Sê a nossa força
para caminharmos sempre segundo o bem
que para nós desejas.
Ámen!

Árvore da Partilha
CAMINHADA DE ADVENTO - NATAL

4ª 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)

Venerável Luiza Andaluz

Celebram-se neste Domingo, dia 18 de
dezembro, cinco anos do Decreto que
aprova o reconhecimento das virtudes
heroicas de Luiza Andaluz, fundadora
da Congregação das Servas de Nossa
Senhora de Fátima.
Luiza Andaluz, com o seu grande desejo
de atrair as pessoas a Jesus e para que
todas possam viver a sua vocação
cristã, procura todos os meios de O
dar a conhecer.
A Sé Apostólica considerou que a sua
vida virtuosa é digna de ser conhecida
constituindo exemplo de fidelidade a
Deus.
Nas Eucaristias deste Domingo
celebraremos em ação de graças por
este dom à Igreja.

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.

Dia 24 de dezembro não
há Missas vespertinas, nem
em Santiago, nem na Sé;
Haverá “Missa do Galo”, à

meia-noite.

Dia 25 de dezembro não
há Missa às 8h30, na Sé.


