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22 de JANEIRO de 2023 Nº 1808

Dia 22 DOMINGO III DO TEMPO COMUM (Domingo da Palavra de Deus) - Ano A
Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4); Sl 26; 1Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23

«Foi para Cafarnaum,
a fim de se cumprir o que anunciara o profeta Isaías»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar)

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - Heb 9, 15. 24-28; Sl 97; Mc 3, 22-30
21h00 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar, no centro

paroquial.

Dia 24 TERÇA-FEIRA - S. Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja
Heb 10, 1-10; Sl 39; Mc 3, 31-35

21h00 Oração Ecuménica, na Igreja Paroquial de Santa Joana.
21h00 Formação “Ser Catequista”, na casa de Santa Zita.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - Festa da Conversão de S. Paulo, Apóstolo
At 22, 3-16  ou  At 9, 1-22; Sal 116; Mc 16, 15-18
* Último dia do Oitavário de Orações pela Unidade dos Cristãos
(de 18 a 25 de janeiro).

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa em Santiago.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - Santos Timóteo e Tito, bispos
2 Tim 1, 1-8  ou  Tit 1, 1-5; Sal 95; Mc 4, 21-25  ou  Lc 10, 1-9
* Início da Semana do Consagrado.

21h15 Reunião da Equipa Arciprestal de Pastoral, no salão de São Bernardo.
21h15 Assembleia Sinodal arciprestal – partilha das conclusões

intercontinentais, em S. Bernardo.

Dia 27 SEXTA-FEIRA - S. Ângela Mérici, virgem
Heb 10, 32-39; Sl 36; Mc 4, 26-34

15h30 Reunião das Catequistas da Infância, no centro paroquial.
21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 28 SÁBADO - S. Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja
Heb 11, 1-2. 8-19; Sl Lc 1, 69-70; Mc 4, 35-41

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.

Dia 29 DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - Ano A
Sf 2, 3; 3, 12-13; Sl 145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a

«Bem-aventurados os pobres em espírito»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar)

Estranho chamamento !

Jesus não perde tempo, nem tão pouco se deixa intimidar
pela notícia da prisão de João Baptista. Sabe ao que
vem e nada O parece demover do anúncio da Boa Nova.

Hoje encontramo-Lo em terras de Cafarnaum, numa das
caminhadas ao longo do mar da Galileia, dando de caras
com Simão e o irmão André, que lançavam as redes ao
mar, no início de mais uma faina. E chamou-os. Um pouco
mais à frente, viu outros dois irmãos, Tiago e João, a
consertar as redes. Também eram pescadores de
profissão. E chamou-os. Todos deixaram os seus
trabalhos para seguir Jesus.

Para esta escolha, não contaram informações rabínicas
sobre os melhores alunos, nem a origem, riqueza ou
estatuto social  das famílias dos chamados.

Jesus passa e não vê apenas 2 barcos e 4 pescadores,
de mãos calejadas e concentrados no trabalho. Olha de
forma diferente, olha o futuro e qualifica aqueles que
chama para a missão. E eles deixaram tudo e seguiram
Jesus, que lhes aponta novos mares e uma nova faina:
"Farei de vós pescadores de homens". Não sabemos se
perceberam totalmente o desafio, mas seguiram Jesus
e não se arrependeram.

P. Fausto
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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



São já 400mil inscritos nas
JMJ’23

O lema para esta semana é “aprendei
a fazer o bem, procurai a justiça” (Is
1,7).
A oração com as diferentes igrejas
cristãs será na terça-feira, dia 24, pelas
21h, na Igreja de Santa Joana.

de 18 a 25 de janeiro

Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos

Dia 4 de fevereiro, pelas 20h, no salão
das Florinhas do Vouga, voltamos a ter
reunidas as melhores sopas da cidade
para todos saborearem. Com as sopas
vêm também as bifanas, umas
sobremesas e a animação!
Promove o COP neste caminho para a
JMJ Lisboa 2023 e conta com todos.

Festival das Sopas

Já estão 400 mil jovens inscritos na
Jornada Mundial da Juventude.
O Papa Francisco, num vídeo
publicado esta semana diz “alegra-me
que tantos jovens venham, porque
precisam de participar.” O Papa admite
que alguns digam que vão estar em
Lisboa a “fazer turismo”, mas afirma
que “o jovem que vem, no fundo, tem
sede de participar, de partilhar, de
contar a sua experiência e receber a
experiência do outro”. (…) “Têm sede
de horizonte. Vocês, jovens têm sede
de horizonte. Que neste encontro,
nesta jornada, aprendam a olhar
sempre para o horizonte, a ver sempre
mais além”, afirma o Papa.

Domingo da
Palavra de Deus 2023

O Papa diz-nos qual é a finalidade da
celebração do Domingo da Palavra:
“renovar o compromisso em favor da
difusão, conhecimento e aprofun-
damento da Sagrada Escritura, para
compreender a riqueza inesgotável que
provém daquele diálogo constante de
Deus com o seu Povo” (Papa Francisco,
Bula Misericordia et Misera, n.º 7).

Oração de bênção da mesa:

Senhor Jesus, Palavra de Deus:

abençoa esta nossa mesa, para que

nela se reparta com abundância o

Pão quotidiano da Tua Palavra.

Que a leitura nos leve este Pão à

boca a meditação nos ensine a

mastigá-lo, a oração nos faça

descobrir o seu sabor e a

contemplação nos dê a doçura que

recria e dá alegria à nossa vida. Seja

a Tua Palavra, Senhor, a lâmpada

sobre a nossa mesa, a rocha firme

sobre a qual edificamos a nossa

casa, habitada por ti. Ámen

Recordamos que as JMJ são para todos
os jovens entre 14 e 30 anos.
As inscrições depois do dia 30 de
janeiro têm um acréscimo de 5€.

O Centro de Formação D. António
Marcelino (CEFAM) entregou no dia 14
de janeiro diplomas e certificados aos
primeiros alunos que concluíram ou
frequentaram a primeira edição do
Curso Básico Teológico e Pastoral, que
durou três anos. Pensado
principalmente para formar os
candidatos ao diaconado permanente,
o curso foi feito na totalidade ou em
parte por mais duas dezenas de
pessoas. Na sessão de entrega dos
diplomas e certificados, no Seminário
de Aveiro, o P.e João Alves, que é
diretor do CEFAM, notou que a
formação “não é superior”, mas “tem
como objetivo criar competência
teológica e pastoral” para os serviços
laicais. E adiantou que o CEFAM está a
pensar numa “escola de ministérios e
serviços laicais”, bem como noutras
formações “monográficas e temáticas”
e eventualmente em “jornadas
pastorais” destinadas a toda a Diocese
de Aveiro.

Formandos CEFAM

Papa Francisco
@Pontifex_pt

20 de jan
Queridos jovens, estamos a
aproximar-nos da Jornada Mundial da
Juventude, e já há 400 mil jovens
inscritos. Espero que outros possam
seguir o vosso exemplo. Preparem-
se para isto, para abrirem horizontes,
para abrir o coração!

21 de jan
Que o Espírito Santo nos leve a
acolher sempre mais as Sagradas
Escrituras como lâmpada que ilumina
os passos da nossa vida cotidiana.


