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DOMINGO TERCEIRO DA PÁSCOA - Ano C
Act 5, 27b-32. 40b-41; Salmo 29; Ap 5, 11-14; Jo 21, 1-19 ou Jo 21, 1-14
INÍCIO DA 50ª SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÔES
Baptismos de crianças da catequese, na Sé.
Ensaio do Coro da Missa das 19h, no Centro Paroquial.
Vésperas, na Sé.

14 de ABRIL de 2013

SEGUNDA-FEIRA
Act 6, 8-15; Salmo 118; Jo 6, 22-29
TERÇA-FEIRA
Act 7, 51 – 8, 1a; Salmo 30; Jo 6, 30-35
Catequese de Adultos de preparação para o Crisma, no Centro Paroquial.

QUINTA-FEIRA
Act 8, 26-40; Salmo 65; Jo 6, 44-51
Exposição do Santíssimo Sacramento, seguido de Celebração de Vésperas, na
Sé, rezando especialmente pelas Vocações.

SÁBADO
Act 9, 31-42; Salmo 115; Jo 6, 60-69
Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
Reunião da Confraria do Senhor Jesus dos Passos, na Sala por cima da Sacristia.
Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.
DOMINGO QUARTO DA PÁSCOA - DOMINGO DO BOM PASTOR - Ano C
Act 13, 14. 43-52; Salmo 99; Ap 7, 9. 14b-17; Jo 10, 27-30
ENCERRAMENTO DA 50ª SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÔES
Ensaio do Coro da Missa das 19h, no Centro Paroquial.
Vésperas, na Sé.
Instituições nos Ministérios de Leitor e de Acólito.

A Missa vespertina na Igreja de Santiago é às 19h.

Mudança radical
Ainda há dias temias pela tua vida e negaste a amizade
com o Mestre para evitar incómodos e sobressaltos, mas
depressa reconheceste o teu erro e as lágrimas bem
corridas lavaram-te a alma. Aquele olhar de misericórdia
encontrou os teus olhos e transformou-te e o Espírito de
Deus deu-te força e fez de ti um Homem Novo.
Inteiramente novo por dentro.

QUARTA-FEIRA
Act 8, 1b-8; Salmo 65; Jo 6, 35-40
Reunião geral do Movimento Vida Ascendente, no Seminário de Santa Joana.
Missa na Igreja de Santiago.
Ensaio do Coro da Catedral - CatedrAv -, na Igreja.

SEXTA-FEIRA
Act 9, 1-20; Salmo 116; Jo 6, 52-59
Missa na Igreja de Vilar.
Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Nº 1376

Pedro, quem te viu e quem te vê!
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REFLEXÃO

Dia 14

ABRIL

Porta-voz da Boa Nova, líder da comunidade dos
discípulos, Intrépido e destemido, vemos-te hoje
apaixonadamente dizer aos poderosos que não podes
calar o que viste, ouviste e experimentaste e que para
um cristão o mais importante é ser fiel à consciência
formada e alicerçada em Jesus Cristo. A quem temos
nós de obedecer, a Deus ou aos homens? - perguntas tu,
em jeito de desafio, aos membros do tribunal. Não tinhas
dúvidas e estavas consciente dos riscos.
Sabes, como ninguém, que tudo na vida é uma questão
de amor e quem está apaixonado não tem alternativa
ao ardor que o consome; não é, pois, de estranhar a
alegria e a honra que tu e os demais sentiam por poderem
sofrer por amor de Cristo. Oxalá acontecesse o mesmo
connosco.
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Já cheguei!

Missão Jubilar: Dia da Partilha

Declaração de amor
A divindade de Jesus
Nele mesmo se traduz
Em cada gesto, em cada acção...
Mesmo depois da ressurreição.

A beleza da partilha. Um Testemunho

E é vivo, ressuscitado,
Por Deus sempre animado,
Que volta aos discípulos a aparecer,
Desafiando-os a pescar e a crer.

Depois de 4 dias de viagem, vi pela
primeira vez Aveiro e gostei muito,
apesar das cores cinzentas do céu.
Achei uma simpatia as pessoas que me
receberam e ajudaram a descer com
cuidado do camião que transportou
as peças que em parte me compõem.
É um regalo ver os olhos espantados
de quem entra na Igreja e dá comigo
em processo de montagem! Vejo logo
que não faziam ideia, nem admira que
o interesse pela minha causa provoque
nesta ou naquela pessoa gestos de
partilha; assim aconteceu com um
casal jovem, residente em Ílhavo, que
trouxe 50• para o meu mealheiro e
deu ainda uma ajudinha na descarga e
também aquele sacerdote, fresquinho
nos seus noventa e tais, que deixou
na quarta-feira uma nota de 20 na
sacristia.
Na tarde de sexta, a sobrinha de um
sacerdote, que foi grande organista,
veio com um cheque de 100• e por
fim registo um envelope com 70•, vindo
de pessoa comprometida nos
trabalhos mais humildes mas não menos
importantes da Igreja
A todos um Bem-haja e que não se
esqueçam de mim.

No meio da praia, na bonança,
Chama-os para a refeição
Alimenta-lhes a fé e a confiança
Enche-lhes a rede do coração.
De coração cheio, a transbordar
Pedro declara, sem hesitar,
Que Cristo Senhor
É todo o seu amor.
Com o coração assim saciado,
Pelo Amor entranhado,
Sigamos a nova luz
Que é Cristo Jesus.
Pe. JAC

A mensagem da Missão Jubilar continua a dar frutos abundantes. Não há só
partilha de bens materiais... Na entrega do Missão 11 de Abril e respectivo
saco para colocar géneros uma das portas que se abriu mostrou uma pessoa
triste que respondeu ao convite, num fraco português: "Não tenho nada para
dar, estou desempregada. Faço qualquer trabalho em qualquer horário, mas,
mesmo assim, vou falar com o meu marido".
Depois, uma outra pessoa havia perguntado se conhecia alguém que quisesse
trabalhar. Claro que se puseram as duas em contacto e tudo se resolveu.
No dia da recolha, aquela senhora triste veio trazer o seu saco, muito
sorridente e a dizer: "Aqui está a minha partilha e do meu marido".
Tal como dizia Santa Teresa: "Quem a Deus tem, nada lhe falta".
(Testemunho de uma mensageira)
Durante esta semana, faça entrega da sua partilha na secretaria paroquial.

Vicentinas
comemoram nascimento do fundador
Carpete de Arraiolos: A carpete de
Arraiolos para a Sacristia, está já no
Salão Paroquial, para ser feita. Pede-se
a colaboração de todos os que quiserem
ajudar.

No dia 23 de Abril, pelas 21h30, irá ter lugar no Museu de
Arte Nova - Casa Major Pessoa - um sarau musical com fins
de beneficência, promovido pela Conferência Vicentina da
Glória, para comemorar os 200 anos do nascimento de
Frederico Ozanam, fundador das Conferências. Este evento
contará com a participação generosa do Grupo de Cantares
Xailes de Aveiro. A entrada é livre.

