
MARÇO / ABRIL    2014

Dia 30 DOMINGO QUARTO DA
QUARESMA - Ano A
1 Sam 16, 1b, 6-7, 10-13a; Sal 22;

Ef 5, 8-14; Jo 9, 1-41

MUDANÇA DE HORA - ADIANTE O
SEU RELÓGIO 1h

10h45 Ensaio do coro das crianças, no
centro paroquial.

16h00 Concerto de órgão de tubos, na Sé.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h

de domingo, no centro paroquial.

Dia 31 SEGUNDA-FEIRA
Is 65, 17-21; Sal 29; Jo 4, 43-54

16h00 Confissões para o 4º. ano.
21h00 Confissões em Oliveirinha.
21h30 Reunião extraordinária do

conselho pastoral, no centro
paroquial.

Dia 01 TERÇA-FEIRA
Ez 47, 1-9, 12; Sal 45; Jo 5, 1-3a, 5-16

21h00 Confissões em S. Bernardo.
21h00 Confissões em Eirol.
21h30 Catequese de adultos, no centro

paroquial.

Dia 02 QUARTA-FEIRA
Is 49, 8-15; Sal 144; Jo 5, 17-30

15h00 Reunião geral do movimento Vida
Ascendente (Glória e Santa
Joana), no centro paroquial.

18h00 Missa em Santiago.
21h00 Confissões em Eixo.
21h00 Confissões nas Quintãs (Oliveirinha).
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.
21h30 Reunião com animadores dos

jovens (catequese e escuteiros)
para preparar do DMJ’2014, no
centro paroquial.

Dia 03 QUINTA-FEIRA
Ex 32, 7-14; Sal 105; Jo 5, 31-47

18h00 Confissões para o 6º. ano.
21h00 Confissões em Aradas.
21h00 Ensaio para a Missa Crismal, na Sé.
21h30 Reunião de catequistas e

animadores da adolescência e da
juventude, no centro paroquial.

Com a quaresma a meio, a antífona de entrada da Missa
deste domingo é um poderoso convite à alegria: "Alegra-te,
Jerusalém! E vós todos que a amais…regozijai-vos". Jerusalém,
sabemo-lo, é a Igreja; somos todos e cada um.

O nosso Deus, como Isaías sugere, é o Deus que preza a
Alegria, que não desiste de nos ver felizes e nos destina à
felicidade e, apesar das dificuldades que frequentemente
nos possam roubar as razões para sorrir, a verdade é que
ninguém nos pode roubar a alegria que vem de descobrirmos
em Cristo o sentido da nossa vida e de fazer de cada domingo
uma festa, celebrando o Mistério Pascal do Senhor.

 Além de alegre, Deus diz-nos hoje que é um apaixonado da
humildade e discrição e está infinitamente atento ao que
se passa no mais íntimo de cada um. Ama todos, mas os
últimos, que não têm os holofotes sobre si, nem dão nas
vistas pelo aspecto, pela carteira ou posição social, são os
seus predilectos, os seus escolhidos.

Como outrora, também hoje, Deus não se deixa enganar
pelas aparências mas vê enternecidamente o coração,
porque é o terreno mais fértil para o florescimento da
bondade, da justiça e da verdade, que são belas expressões
duma vida iluminada, como deve ser a de qualquer cristão.

Porque todos temos disfarces, aproveitemos estas semanas
que faltam para a Páscoa para nos deixarmos iluminar por
Cristo, para que à semelhança do cego miraculado do
Evangelho seja mais forte e convicto o nosso testemunho,
profunda a nossa fé, coerente e alegre a nossa vida.

P. Fausto
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Alegres e iluminados!
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Dia 04 SEXTA-FEIRA
Sab 2, 1a, 12-22; Sal 33; Jo 7, 1-2, 10, 25-30

09h00 Recolha de sangue pelo Lions
Club, no salão das Florinhas do
Vouga.

17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via Sacra, na Sé.
21h00 Confissões em Nariz.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora

da Glória.
21h30 Tríduo do Senhor dos Passos:

oração mariana na igreja.

Dia 05 SÁBADO
Jer 11, 18-20; Sal 7; Jo 7, 40-53

09h00 Actividade Escutista com
agrupamentos de Vilar, Aveiro,
Branca e S. Torcato (termina
domingo às 15h).

11h00 Confissões para o 4º. ano.
15h00 Reunião para Pais e Padrinhos

das crianças da catequese que
irão ser baptizadas no II
domingo da Páscoa.

18h00 Ensaio do coro da missa das 19h
de sábado, no centro paroquial.

19h00 Missa vespertina na Sé e em
Santiago.

21h30 Tríduo do Senhor dos Passos: via
sacra na igreja.

Dia 06 DOMINGO QUINTO DA
QUARESMA - Ano A
Ez 37, 12-14; Sal 129; Rom 8, 8-

11; Jo 11, 1-45

10h45 Ensaio do coro das crianças, no
centro paroquial.

16h00 Tríduo do Senhor dos Passos:
solene procissão, com Sermão
do Encontro, na rua Dr.
Nascimento Leitão.

16h00 Entrada solene de D. António
Francisco na Diocese do Porto.

18h00 Ensaio do coro da missa das 19h
de domingo, no centro
paroquial.



Teatro no Patronato

O Patronato de Nossa Senhora de
Fátima, em Vilar, tem abertas inscrições
gratuitas para uma formação na área
do teatro e dramatização, destinada a
pessoas com mais de 60 anos. Esta acção
de formação promovida pelo Centro de
Dia desta instituição terá lugar entre
os meses de Abril e Setembro, às sextas-
feiras, das 14h às 16h30.

Caminhada Diocesana

"Nesta Quaresma, atreve-te... Decide-te"

Decide-te! Este é o imperativo e o desafio desta quarta semana da nossa caminhada
diocesana da Quaresma, rumo à Páscoa.
Esta semana é tempo de ver o que há de bom no outro e de elogiar e abraçar
alguém todos os dias, começando pelos que moram connosco.
Na nossa cruz paroquial colocamos um post it que cada um receberá também no
final da Eucaristia. O belo salmo 22 seja a toada da nossa oração confiada e confiante
no Senhor Jesus, que é a luz do mundo.

Cego não é só o que não vê

Ser cego não é fruto do pecado

Mas oportunidade para ser recriado,

Tocado pelo amor de Jesus,

E com Ele passar a ver com Sua Luz.

Depende do cego querer ver

Mas precisa de caminhar e de crer,

Dar graças e testemunhar

O Messias que a todos veio salvar.

Cego não é só o que não vê,

Mas também quem não crê!

Deixa Jesus entrar no coração

Aceita a cura, a vida, a salvação.

Sê, com Jesus, um eterno aprendiz,

Como peregrino para uma vida feliz.

 P.JAC

O destino da renúncia quaresmal da
Diocese de Aveiro será orientado para
o Fundo Diocesano de Emergência
Social, que vai em socorro dos mais
pobres da nossa Diocese, e para o Lar
de Crianças de Santana, na Diocese de
S. Tomé e Príncipe. Na próxima
semana, disponibilizaremos os
subscritos para esse efeito, mas
podemos, desde já, assumir este
compromisso de solidariedade, de
partilha e de renúncia.

Renúncia Quaresmal

É já no próximo
fim de semana
que tem lugar
na nossa paró-
quia o Tríduo
do Senhor dos
Passos.
Na sexta-feira,
às 21h30, na
igreja, haverá
oração mari-

ana, acompanhada pelo coro litúrgico
Nossa Senhora da Glória. No sábado,
às 21h30, realiza-se a via sacra, no
interior da igreja, que será
acompanhada e animada pelo coro da
Banda Amizade. Até às 23h deste dia,
as imagens do Senhor Jesus dos Passos
e de Nossa Senhora da Soledade
estarão à veneração dos fiéis. No
domingo, dia 6, às 16h, começa a solene
procissão pelas ruas da nossa paróquia.
Na rua Dr. Nascimento Leitão, terá
lugar, como é tradição, o Sermão do
Encontro.
Vamos aproveitar estes três dias
intensos como preparação próxima
para a celebração do mistério Pascal
do Senhor.

Tríduo do
Senhor dos Passos

DOMINGO DE RAMOS - 13 de abril:
11h00: Missa com Bênção dos Ramos

junto à igreja das Carmelitas
e procissão para a Catedral.

QUINTA-FEIRA SANTA - 17 de abril:
10h00: Missa Crismal
21h30: Missa da Ceia do Senhor, com

lava-pés.
Adoração nocturna do Santíssimo
Sacramento:

0h: Adolescentes e jovens e seus
catequistas e animadores

1h: Grupos corais
2h: Bairro de Santiago, Zeladoras,

Vicentinas e Visitadores
3h: Catequistas, Rosaristas, Grupos de

Oração e Cursos de Cristandade
4h: Leitores e Ministros Extraordinários

da Comunhão
5h: Irmandades, OFS, Pastoral Familiar

e Equipas de Nossa Senhora
6h: Lugar de Vilar
7h: Consagradas

SEMANA SANTA - CATEDRAL DE AVEIRO

SEXTA-FEIRA SANTA - 18 de abril:
09h30: Oração de Laudes.
17h30: Celebração litúrgica da Paixão

e Morte do Senhor.
21h30: Procissão comemorativa do

Enterro do Senhor desde a
igreja matriz da Vera-Cruz para
a Catedral.

SÁBADO SANTO - 19 de abril:
09h30: Oração de Laudes.
21h30: Celebração da Vigília Pascal da

Ressurreição do Senhor.

DOMINGO DE PÁSCOA - 20 de abril:
10h30, 12h00 e 19h00: Missa na Catedral.
09h00: Missa no Bairro de Santiago.
10h00: Missa em Vilar.
15h00: Visita Pascal em Vilar.


