Dia 06

10h45
16h00

16h00
18h00
Dia 07
17h00
21h00
Dia 08
21h30
21h30
Dia 09
15h00

Dia 10
21h00
21h00
Dia 11

08h30
17h00
15h00
18h30
19h00

DOMINGO QUINTO DA QUARESMA
- Ano A - Ez 37, 12-14; Sal 129;
Rom 8, 8-11; Jo 11, 1-45
Ensaio do coro das crianças, no
centro paroquial.
Tríduo do Senhor dos Passos: solene
procissão, com Sermão do Encontro,
na rua Dr. Nascimento Leitão.
Entrada solene de D. António
Francisco na Diocese do Porto.
Ensaio do coro da missa das 19h
de domingo, no centro paroquial.

21h00
21h30

Confissões em Cacia.
Concerto pelo Coro de Câmara
da EDMUSA e Coro e Orquestra
do Conservatório de Música de
Águeda.

Dia 12

SEGUNDA-FEIRA
Dan 13, 41c-62; Sal 22; Jo 8, 1-11
Reunião de Visitadores dos doentes,
na sala por cima da Sacristia.
Confissões em Esgueira.

19h00

SÁBADO
Ez 37, 21-28; Sal Jer 31; Jo 11, 45-56
Celebração Diocesana do Dia
Mundial da Juventude (termina
às 17h30).
Ensaio do coro da missa das 19h
de sábado, no centro paroquial.
Missa vespertina na Sé e em
Santiago.
Ensaio dos coros para o Tríduo
Pascal, na Sé.

TERÇA-FEIRA
Num 21, 4-9; Sal 101; Jo 8, 21-30
Confissões na Sé.
Catequese de adultos, no centro
paroquial.
QUARTA-FEIRA
Dan 3, 14-20, 91-95; Sal Dan 3; Jo 8, 31-42
Recoleção do Movimento Vida
Ascendente, no Seminário de
Santa Joana.
Missa em Santiago.
Confissões em Santa Joana.
Ensaio do CatedrAv, na Sé.
QUINTA-FEIRA
Gen 17, 3-9; Sal 104; Jo 8, 51-59
Confissões na Vera Cruz.
Ensaio do coro Nossa Senhora da
Glória.
SEXTA-FEIRA
Jer 20, 10-13; Sal 17; Jo 10, 31-42
Solenidade da Dedicação da
Catedral de Aveiro.
Missa na Sé.
Missa em Vilar.
Confissões no Patronato de Vilar
Via Sacra, na Sé.
Missa na Sé.

09h30

18h00

21h00
Dia 13

11h00

18h00
Dia 14
15h00
16h30

21h00
Dia 15
21h00

DOMINGO DE RAMOS - Ano A
Is 50, 4-7; Sal 21; Filip 2, 6-11;
Mt 26, 14 – 27, 66
Missa com bênção e procissão
dos ramos junto à igreja das
Carmelitas e procissão para a
Catedral (não há missas às
10h30 nem às 12h)
Ensaio do coro da missa das 19h
de domingo, no centro paroquial.
SEGUNDA-FEIRA
Is 42, 1-7; Sal 26; Jo 12, 1-11
Confissões na igreja de Santiago.
Celebração penitencial para
adolescentes e jovens da
catequese, na igreja de Santo
António.
Ensaio dos coros para o Tríduo
Pascal.
SEGUNDA-FEIRA
Is 49, 1-6; Sal 70; Jo 13, 21-33, 36-38
Ensaio dos coros para a Missa
Crismal, na Sé.

O
envelope
do
Contributo
Penitencial e Partilha Quaresmal que
acompanha o Diálogo poderá ser
entregue nos ofertórios das missas
da próxima semana.
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De quem a última palavra?
Estranha palavra de Deus neste domingo, ao falar-nos
de campo de ossos ressequidos, sem vida! Curiosa a
maneira de descrever o estado de alma do povo que,
amorosamente libertado do Egipto, vive sem memória
e carrega um presente de opressão e sem futuro. Um
povo morto. Apenas ossos ressequidos.
É a este povo que Deus Se dirige pelo profeta Ezequiel a
lembrar que é de Palavra, sempre foi fiel e vai abrir os
túmulos e retirar o Seu povo das sepulturas, a fim de o
reconduzir à terra de Israel.
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18h00
21h00
21h15
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Para quem sofria a deportação e opressão em terras da
Babilónia, esta mensagem reveste-se de beleza e
esperança e mantém-se oportuna para todos os tempos. Não será, por ventura, uma mais valia, a certeza
desta presença atenta e a consciência da solicitude
amorosa de Deus, em todas as circunstâncias?
Como ontem, também hoje precisamos de profetas que
anunciem e testemunhem que só a Deus cabe em tudo a
última palavra. Nem mesmo a morte é a última palavra.
Isto mesmo confirma Jesus no Evangelho ao ressuscitar
o Seu amigo Lázaro. A última palavra é sempre de
compreensão e solidariedade para com os Lázaros,
Martas e Marias de todos os tempos. A última e definitiva
palavra será sempre de compaixão e misericórdia. Nem
pode ser outra, porque Deus é Amor.
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

Trato de amizade!
Solenidade da
Dedicação da Catedral
Na sexta-feira, dia 11, celebra-se a
solenidade litúrgica da Dedicação da
Catedral de Aveiro. Teremos as
eucaristias habituais, às 8h30 e às 19h.
Às 21h30, terá lugar um concerto que
está a cargo do Coro de Câmara da
Escola Diocesana de Música Sacra de
Aveiro e do Coro e Orquestra do
Conservatório de Música de Águeda. Irão
apresentar a obra de Karl Jenkins "The
Armed Man: A Mass for Peace", e será
dirigida por Miguel Rodrigues.

A dança da vida que irrompe
É mais bela que a dança da morte.
É vida presente em abundância,
Eternidade já aqui na terra!
Assim queiras tu viver aquela morte
Que por Cristo Vivente se configura
Em torrente de vida abundante.
E erguido do sono mortal,
Vivo e em liberdade,
Agradeças ao Autor da Vida
O trato da sincera amizade.
P.JAC

Catedral de Aveiro

"O Filho de Deus"
Está em exibição das salas de cinema
o filme "O Filho de Deus", de
Christopher Spencer, que conta com
o actor português Diogo Morgado no
papel de Jesus. Trata-se da versão
cinematográfica da série "A Bíblia" que
já passou nos canais portugueses e que
teve perto de 100 milhões de
telespectadores nos EUA.
A Paróquia irá promover uma sessão
especial no dia 14 de Abril, às 10h30,
nos Cinemas do Fórum Aveiro. Quem
quiser participar deve deixar na
secretaria paroquial a indicação dessa
vontade. Custa 4 euros e trinta
cêntimos.

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

Livres dos túmulos da nossa morte,
Erguidos sob a voz que grita forte,
Todas as pedras estremecem
E todos os dias são vãos...

SEMANA SANTA

Ida ao cinema:

Caminhada Diocesana

No Diálogo anterior já informamos os
horários de todas as celebrações relativas
à Semana Santa e Tríduo Pascal na nossa
Catedral. Esses horários estão já afixados
nos placards e disponíveis que no site quer
na página do facebook da Paróquia.
Importa também saber que a partir desta
semana e também na seguinte os horários
das confissões serão reforçados. Por
princípio, teremos confissões de manhã
(9h-12h) e de tarde (15h-17h).
Aos elementos dos nossos grupos corais
pedimos igualmente o empenho e o esforço
pela presença nos ensaios que estão já
marcados e indicados neste Diálogo.
Especialmente, aos pais das crianças,
adolescentes e jovens da nossa catequese
pedimos a participação nestes momentos
sempre que possível, juntamente com os
filhos. Aqui, na Semana Santa e Tríduo
Pascal se condensa o mistério central da
nossa fé.

Na quinta semana da Quaresma, surge mais um imperativo da nossa caminhada
pessoal e comunitária: Renova-te.
É tempo de acreditar que o Senhor é misericordioso e de reconciliar-me com
Deus. No mesmo sentido, é também tempo de pedir perdão a quem ofendi.
A partir do evangelho deste quinto domingo, tomamos consciência que só com
Jesus a nossa vida se pode renovar. Por isso, na Cruz da nossa caminhada colocamos
o post it com o desafio à renovação e somos convidados a rezar o salmo 129 e a
partilhar este convite com os outros.
No âmbito da nossa caminhada, a partir desta semana, os nossos mensageiros irão
distribuir a pagela Pascal em todas as casas da Paróquia.

Dia Mundial da Juventude
No próximo sábado, realiza-se, em
Aveiro, a celebração diocesana do Dia
Mundial da Juventude. Com o lema
escolhido pelo Papa Francisco "Bem
aventurados os pobres em espírito
porque deles é o reino dos céus", a
organização cabe ao Secretariado
Diocesano da Pastoral Juvenil e
Vocacional em parceria com as treze
paróquias do nosso arciprestado. Do
programa consta, depois do
acolhimento e animação na praça
Marques de Pombal, um trabalho de
grupo sobre a Mensagem do Papa
Francisco. Depois do almoço e ainda
em território da nossa paróquia, terá
lugar um concerto e far-se-á a seguir

uma caminhada que levará os
participantes até ao Cais da Fonte
Nova, onde decorrerá uma via sacra.
Para este momento que começa às
15h30 todos estão convocados:
crianças e adolescentes da catequese,
famílias...
Da nossa paróquia teremos a
participação dos nossos grupos de
catequese do 10. Ano e grupo de
jovens e ainda os pioneiros e
caminheiros dos nossos dois
agrupamentos de escuteiros.

Dia diocesano do catequista
No dia 25 de Abril decorrerá na Paróquia
de Santa Joana Princesa, o Dia
Diocesano do Catequista. Pedimos a
todos os catequistas da Paróquia que
façam a sua inscrição quanto antes na
secretaria paroquial.

