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Dia 19 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano C
Act 2, 1-11; Salmo 103; 1 Cor 12, 3b-7.12-13 ou Rom 8, 8-17; Jo 20, 19-23 ou
Jo 14, 15-16.23a-26

18h00 Ensaio do coro da missa das 19h, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano nos 25 anos de ordenação dos primeiros

diáconos permanentes da Diocese.

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - S. Bernardino de Sena – Sir 1, 1-10; Salmo 92; Mc 9, 14-29

Dia 21 TERÇA-FEIRA - SS. Cristóvão Magallanes e Companheiros, mártires –
-  Sir 2, 1-13 (gr. 1-11); Salmo 36; Mc 9, 30-37

21h30 Reunião da equipa de preparação para o Matrimónio, no Centro Paroquial.
21h30 Reunião da Comissão de Festas, no Centro Paroquial.
21h30 Encontro com Crismados Adultos, no Centro Paroquial.

Dia 22 QUARTA-FEIRA - S. Rita de Cássia – Sir 4, 12-22 (gr. 11-19); Salmo 118; Mc 9, 38-40
15h00 Reunião geral dos grupos Vida Ascendente, no Centro Paroquial.
18h00 Missa na Igreja de Santiago.
21h00 Lançamento do livro “Teresa de Saldanha: a obra sócio-educativa” da Prof.

Doutora Helena Ribeiro de Castro, apresentado pelo Prof. Doutor António
Matos Ferreira, no CUFC.

21h15 Ensaio do CatedrAv, na Igreja.
21h30 Reunião da equipa de preparação do Dia da Comunidade, no Centro Paroquial.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - Sir 5, 1-10 (gr. 1-8); Salmo 1; Mc 9, 41-50

Dia 24 SEXTA-FEIRA - Sir 6, 5-17; Salmo 118; Mc 10, 1-12
17h00 Missa na Igreja de Vilar.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no Centro Paroquial.

Dia 25 SÁBADO - S. Beda Venerável, S. Gregório VII e S. Maria Madalena de Pazzi -
- Sir 17, 1-13 (gr. 1-15); Salmo 102; Mc 10, 13-16

09h00 Preparação para o Matrimónio, na Casa das Dominicanas, no Bairro de
Santiago (termina às 19h).

15h00 Ensaio do Coro das Crianças, no Centro Paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da Missa das 19h de sábado, no Centro Paroquial.

Dia 26 DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano C
Prov 8, 22-31; Salmo 8; Rom 5, 1-5; Jo 16, 12-15

14h30 Formação dos M.E.C. no Seminário de Santa Joana Princesa.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h, no Centro Paroquial.
18h30 Vésperas, na Sé.
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Vinde Espírito Santo!

Hoje celebramos o Pentecostes e com esta solenidade o
termo do Tempo Pascal. Quem é, então, o Espírito Santo?
Porque nos faltam palavras, fiquemo-nos com a linguagem
poética das metáforas, o vigor dos símbolos e a clareza das
imagens a que a Sagrada Escritura recorre para nos fazer
compreender a pessoa e missão do Espírito Santo, como
Dom de Deus Pai, por Jesus Cristo Ressuscitado.

Como o vento, assim é o Espírito Santo que "sopra onde
quer" majestoso e violento por vezes, mas também discreto
e leve como a brisa suave da tarde, de tal modo que "ouves
a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai",
como diz Jesus a Nicodemos. Sempre imprevisível, criativo
e livre é o Espírito de Deus que se propaga como o fogo no
íntimo do coração dos que Lhe dão liberdade e por isso
vence a escuridão, aquece a casa, ilumina o olhar, dá sentido
à vida e conforto à alma …

O Senhor soprou sobre os discípulos e disse-lhes: "Recebei
o Espírito Santo". Sopro de vida, o Espírito Santo é íntimo,
incansável, inesgotável e indispensável. Sempre teremos
necessidade de pedir a Deus a água viva, o vento suave ou
impetuoso, o fogo que ilumina, aquece e consome… para
vivermos a vida nova que nos trouxe o Ressuscitado; só assim
podemos tornar pascal o tempo comum da nossa existência.

P. Fausto
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Sopro de vida e de amor

Podem as portas estar fechadas
E todas as barreiras criadas
Que num coração a Deus aberto
O Amor é sempre certo!

Apodera-se e sem sufocar
dá uma (in)tranquilidade de admirar...
É a paz que vem Deus,
Vida oferecida por Cristo Jesus.

É preciso fechar os olhos e sentir
Dar espaço ao Amor para existir...
Sentir num sopro o Espírito Santo
E nos seus dons o seu encanto.

A retoma dos trabalhos
Acabou a primeira fase do processo de
preparação para a minha missão. A equipa
de quatro pessoas, que, durante todo o
mês de Abril e primeira semana de Maio
trabalhou na minha montagem, regressou
a casa e outra virá a 21, para continuar os
trabalhos. É altura de cuidar da minha
garganta e voz.
Para os mais impacientes vai o alerta que
é longo o processo da minha instalação.
Longo e paciente. Tudo leva o seu tempo
e tudo está segundo o previsto.

Oxalá não se descuidem os meus amigos. Alguns fizeram questão de se tornar
presentes esta semana, e, já no domingo, dia 5, uma espécie de colecta rendeu
250• de uma família dos lados das Areias de Vilar. Bela maneira de envolver a
família num projecto comum. Parabéns.
No dia 6, à tarde, uma paroquiana, com residência noutra freguesia, veio dar
uma ajudinha na carpete de Arraiolos que está a fazer-se para a sala de
paramentação e não se esqueceu do meu mealheiro com uma nota de 50•. Muito
obrigado, até porque já é repetente.
Prestes a findar a semana, 2 amigas vieram com 20• cada, também para o meu
mealheiro. A todos o meu obrigado.

p.f.

Missão Jubilar: Ecos da Peregrinação

Eternos peregrinos

Sim a peregrinação continua dizia
o senhor bispo, D. António
Francisco, no passado fim-de-
semana, na festa de Santa Joana.
Continua a peregrinação que se faz
na vida e que se faz viva. A que
fizemos a Santa Joana que foi um
grande dia já passou, mas fica com
toda a certeza a experiência feliz
de uma Igreja diocesana viva, família
de famílias, mãos nas mãos e pés
com pés, juntos e unidos.
Estivemos, estamos e somos juntos,
pois sozinhos nada somos. Nada sou
sem os outros e sem o Outro que
me faz, me preenche e me orienta. Foi belo ver uma tão composta moldura
humana, como Aveiro viu poucas vezes...
Fica ainda o cansaço de dias e noites muito longos, carregados de canseiras e
preocupações...
Fica para sempre a beleza do trabalho corresponsável, assumido, pensado,
projectado, vivido.
Fica a experiência comunitária dos que assumem os projectos como sendo de
todos e com sentido dão as mãos para os partilhar com todos.
Fica a experiência da nossa condição de vida. Não fomos turistas, nem mesmo
religiosos. Fomos peregrinos. E somos eternos peregrinos no caminho que se faz
ao andar. Com Santa Joana a apontar o caminho de Jesus Cristo.

P. JAC

Mês de Maio na Paróquia

Durante o mês de Maio, rezamos o
Terço em comunidade, na Sé, às 21h30.

Dia 20 Agrupamento 191 Aveiro
Dia 21 Zeladoras do Templo
Dia 22 Past. Familiar e Eq. de Nª Senhora
Dia 23 OFS
Dia 24 11.º Ano
Dia 27 5.º e 6.º Ano

Dia 28 Acólitos
Dia 29 Catequistas do 1.º ao 4.º ano
Dia 30 7.º, 8.º e 9.º ano
Dia 31 Procissão das Velas na igreja

Também se reza o Terço em Vilar, às
21h00 e em Santiago e no Alboi, às
21h30.

NIB da Paróquia para transferência bancária: 0045 3290 4002 8315 937 90

E no Domingo de Pentecostes
Renovemos a nossa Confirmação
Tornemo-nos testemunhas corajosas
Da história de amor da nossa salvação.

Pe. JAC


