
ABRIL    2014

Dia 13 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano A
Is 50, 4-7; Sal 21; Filip 2, 6-11; Mt 26, 14 – 27, 66

11h00 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)

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

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - Is 42, 1-7; Sal 26; Jo 12, 1-11
Confissões das 9h às 12h e das 15h às 17h.

10h30 Sessão especial de cinema no Fórum Aveiro com o filme "O Filho de Deus".
15h00 Confissões na igreja de Santiago.
16h30 Celebração penitencial para adolescentes e jovens da catequese, na

igreja de Santo António.
21h00 Ensaio dos coros para o Tríduo Pascal.

Dia 15 TERÇA-FEIRA - Is 49, 1-6; Sal 70; Jo 13, 21-33, 36-38
Confissões das 9h às 12h e das 15h às 17h.

21h00 Ensaio dos coros para a Missa Crismal, na Sé.

Dia 16 QUARTA-FEIRA - Is 50, 4-9a; Sal 68; Mt 26, 14-25
Confissões das 9h às 12h e das 15h às 17h.

18h00 Missa em Santiago.

Dia 17 QUINTA-FEIRA SANTA
Confissões das 15h às 17h.

10h00 Missa Crismal - Is 61, 1-3a, 6a, 8b-9; Sal 88; Ap 1, 5-8; Lc 4, 16-21
21h30 Missa da Ceia do Senhor - Ex 12, 1-8, 11-14; Sal 115; 1 Cor 11, 23-26; Jo 13, 1-15
00h00 Vigília de adoração nocturna do Santíssimo Sacramento.

Dia 18 SEXTA-FEIRA SANTA
Confissões das 9h às 12h e das 15h às 17h.

09h30 Oração de Laudes.
17h30 Celebração litúrgica da Paixão e Morte do Senhor.

Is 52, 13 – 53, 12; Sal 30; Hebr 4, 14-16 – 5, 7-9; Jo 18, 1 – 19, 42

Dia 19 SÁBADO SANTO
Confissões das 9h às 12h.

09h30 Oração de Laudes.
21h30 Celebração da Vigília Pascal.

Gen 1, 1 – 2, 2; Gen 22, 1-18; Ex 14, 15 – 15, 1; Is 54, 5-14; Is 55, 1-11;
Bar 3, 9-15, 32 – 4, 4; Ez 36, 16-17a, 18-28; Rom 6, 3-11; Mt 28, 1-10

Dia 20 DOMINGO DE PÁSCOA NA RESSURREIÇÂO DO SENHOR - Ano A
Act 10, 34a, 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9

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

Sim, uma semana diferente que iniciamos, também
chamada "semana maior", "autêntica"e para todos
"semana santa". Uma semana especial, dramática e
apaixonante!

A solidão, o abandono e o medo, a vontade de fugir e
desistir, a serenidade e a coragem de continuar o
projecto até ao fim… tudo Jesus experimentou nesta
semana. E as marcas da mentira e traição, do desprezo
e chacota, das lágrimas e dos jogos de poder político-
-religiosos, estão também presentes. É a semana de
todos os sentimentos, é o tempo de todas as angústias
e limites. Uma semana paradoxal!

É também nossa a semana, porque todos temos algo de
comum com Pedro e os apóstolos, com os sacerdotes e o
sinédrio, com Pilatos e Judas …

Por fim, Jesus, o inocente, morre. O Seu corpo é
encerrado no sepulcro e tudo parece resolvido. Fora
algumas mulheres esperam, aguardam em silêncio.
Exaustas e contemplativas. Mas não é o fim.

Há que viver com devoção e intensidade esta semana
única, "autêntica" e "maior"para se viver e cantar a
vitória do Amor e da Vida.

Atreve-te, liberta-te, decide-te!

P. Fausto
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A Equipa sacerdotal saúda a todos
e a cada um com votos de uma
Santa e Feliz Páscoa.



Caminhada Diocesana

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

Morrer de amor!

Jesus assume

   a sua missão no mundo:

ensina

   o sentido mais profundo,

Da Vida que nasce da Páscoa,

Da Paixão que é só Sua

Para que a façamos nossa.

Preso à Cruz do Amor

Deu à Vida todo o esplendor

Oferecendo-Se, inteiro, na Cruz,

Ofusca a morte

com a eternidade da Luz.

Cada gesto, cada palavra de Jesus

Banhada do excesso do dom

Absorve e dissolve o nosso sombrio tom

Do pecado e da morte.

A Cruz é o lugar

onde Deus se torna amante

porque morrer de amor

é coisa de Deus!

Por ti, por mim, por nós, Jesus morreu!

Por ti, por mim, por nós, Jesus vive!

Em ti, em mim, em nós!

                                                  P.JAC

(...) Queridos jovens, Jesus interpela-
nos para que respondamos à sua
proposta de vida, para que decidamos
qual estrada queremos seguir a fim de
chegar à verdadeira alegria. Trata-se dum
grande desafio de fé. Jesus não teve
medo de perguntar aos seus discípulos
se verdadeiramente queriam segui-Lo ou
preferiam ir por outros caminhos (cf. Jo
6, 67). E Simão, denominado Pedro, teve
a coragem de responder: «A quem iremos
nós, Senhor? Tu tens palavras de vida
eterna» (Jo 6, 68). Se souberdes, vós
também, dizer «sim» a Jesus, a vossa vida
jovem encher-se-á de significado, e assim
será fecunda.(...)

Mensagem do Papa para o
Dia Mundial da Juventude’14

Para todos os catequistas
No dia 25 de Abril decorrerá na Paróquia
de Santa Joana Princesa, o Dia Diocesano
do Catequista. É um dia de formação e
convívio para todos os catequistas. A
todos os nossos pedimos que se façam
presentes. Ainda é possível fazer a
inscrição esta semana. Alguns já a
fizeram, mas muitos mais a podem fazer...

Semana Santa e Tríduo Pascal na Sé

Domingo de Ramos (13.Abril)
11h00 - Bênção dos Ramos na igreja
das Carmelitas e procissão para a Sé.
[As portas abrirão à chegada da procissão].

Quinta-feira Santa (17.Abril)
10h00 - Missa Crismal, com a renovação
dos compromissos sacerdotais, a
bênção dos óleos;
21h30 - Missa da Ceia do Senhor, com
lava-pés. Procissão da Sagrada Reserva;
Adoração nocturna do Santíssimo
Sacramento [O ofertório desta

Celebração destina-se aos pobres].

Sexta-feira Santa (18.Abril)
09h30 - Oração de Laudes;
17h30 - Celebração da Paixão e Morte
do Senhor [o ofertório destina-se às
comunidades cristãs dos Lugares Santos; a
Igreja concede a indulgência plenária aos
fiéis que participarem na celebração da

Paixão do Senhor (Enc.Ind.nº17)];
21h30 - Procissão comemorativa do
Enterro do Senhor desde a Igreja da
Vera Cruz até à Sé.

Sábado Santo (19.Abril)
09h30 - Oração de Laudes;
21h30 - Vigília Pascal da Ressurreição
do Senhor, com a bênção do lume
novo, precónio pascal, a liturgia da
Palavra, a bênção da água baptismal, a
renovação das promessas baptismais e
a Eucaristia [cada pessoa deve levar uma
vela para acender durante a celebração; a
Igreja concede a indulgência plenária aos
fiéis que, participando na celebração da
Vigília Pascal, renovarem as promessas

baptismais (Enc.Ind. nº70)]. A Celebração
começa no adro, mantendo-se as
portas da igreja fechadas e as luzes
apagadas.

Domingo de Páscoa (20.Abril)
Missas - Não há Missa às 8h30. Missas
às 9h em Santiago, 10h em Vilar, 10h30,
12h e 19h, na Sé. [A igreja concede a
indulgência plenária a quem receber a
bênção dada pelo Santo Padre “urbi et
orbi”, mesmo pela rádio ou pela televisão

(Enc.Ind. nº12)];
15h00 - Visita Pascal em Vilar, com
celebração do envio na igreja.

Adoração do Santíssimo Sacramento - Quinta-feira Santa
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

Durante a Semana Santa, iniciada com a celebração do Domingo de Ramos, temos
mais um imperativo para assumir: Manifesta-te!
Somos desafiados a participar nas celebrações do Tríduo Pascal e a convidar alguém
para nos acompanhar. Assumimos inteiramente o mistério central da nossa fé: paixão,
morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa Paz.
O salmo 21 acompanha a toada da nossa oração confiante
e confiada a Deus que, em Cristo, nos oferece a salvação
e a vida nova.
O post it que recebemos neste fim de semana, assim
como o que já entregamos em todas as casas com uma
oração pascal ajudam a viver com mais intensidade e
renovado vigor estes dias grandes desta semana maior
que agora iniciamos e do tempo pascal que lhe sucede.


