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Dia 11 DOMINGO QUARTO DA PÁSCOA - Ano A
Act 2, 14a, 36-41; Sal 22; 1 Pedro 2, 20b-25; Jo 10, 1-10

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
11h00 Missa junto à sede do agrupamento 794-Vilar.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 12 SEGUNDA-FEIRA - Act 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 11-18
Dia litúrgico de Santa Joana Princesa, Padroeira da Diocese de Aveiro:
Procissão sai às 15h e haverá Missa à chegada na Sé.
(Não há missa às 19h, nem terço às 21h30)

Dia 13 TERÇA-FEIRA - Nossa Senhora de Fátima
Ap 21, 1-5a; Sal Judite 13, 18; Mt 12, 46-50

21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Procissão de velas em Santiago (não há terço na igreja).

Dia 14 QUARTA-FEIRA - S, Matias, Apóstolo
Act 1, 15-17, 20-26; Sal 112; Jo 15, 9-17

09h30 Reunião Arciprestal do clero, no seminário Dehoniano.
15h00 Reunião geral do grupo Vida Ascendente, no Seminário Santa Joana.
18h00 Confissões para o 5.º ano.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 15 QUINTA-FEIRA - Act 13, 13-25; Sal 88; Jo 13, 16-20
17h00 Missa na “Casa do Professor”.
21h30 Reunião de direcção do agrupamento 794, em Vilar.

Dia 16 SEXTA-FEIRA - Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6
17h00 Missa em Vilar.
21h00 formação Arciprestal para catequistas, no salão de S. Bernardo.
21h30 Ensaio do coro Nossa Senhora da Gória, depois do Terço, na Igreja.

Dia 17 SÁBADO - Act 13, 44-52; Sal 97; Jo 14, 7-14
15h00 Preparação de baptismos, no centro paroquial.
15h00 formação Arciprestal para catequistas, no salão de S. Bernardo.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 18 DOMINGO QUINTO DA PÁSCOA - Ano A
Act 6, 1-7; Sal 33; 1 Pedro 2, 4-9; Jo 14, 1-12

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Festa da Esperança (5.º ano) e festa da Fé (6.º ano).
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - Act 14, 5-18; Sal 113 B; Jo 14, 21-26
21h30 Reunião do conselho pastoral (começa com terço na igreja).

Todos nos sentimos investidos em autoridade e
exercemo-la em âmbitos muito diversos e espaços muito
variados. Somos sempre responsáveis de algo e
respondemos sempre por alguém.  Neste domingo, Jesus
propõe-se-nos como o Bom Pastor. E classifica de ladrões,
salteadores e mercenários os que não rejeitam meios,
espezinhando uns, explorando outros, para atingir os
seus fins. Estes, porque não querem servir mas servir-
-se, enganam e seduzem, trazem desilusões e miséria...

Ao contrário, Jesus diz "Eu sou o Bom Pastor". E tem
razão, porque nada mais Lhe interessa, e outra ambição
não tem, que servir e dar a vida para garantir a plenitude
aos seus, e seus somos todos, por quem e para junto de
quem veio e ficou. Tudo isto por amor. Sem jamais vender
sonhos ou prometer ilusões.

Com Ele devem sintonizar todos os que estão investidos
em autoridade, para que os grupos, instituições e povos,
deixem de ser rebanho tangido e manipulado ao sabor
dos caprichos e conveniências de senhores sem
escrúpulos. Com Ele devemos todos sintonizar para que
a autoridade em que estamos investidos seja sempre
considerada como serviço e que a proximidade, solicitude
e verdade com que a vivemos, credibilize a nossa
autoridade.

P. Fausto
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O Bom Pastor
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Festas de Verão

Bom Pastor

Ó Bom Pastor,
que chamas pelo nome
do afecto e da intimidade,
mata-se a sede e a fome
de verdade;

Ó Bom Pastor,
guia da liberdade
que não gostas de recintos fechados,
nem de apriscos truncados
e corações isolados
à vida e à verdade;

Ó Bom Pastor,
que caminhas à frente
e nunca atrás,
que precedes no caminho
e nunca deixas sozinho
quem pára para descansar;

Ó Bom Pastor,
senta-te comigo,
espera-me e consola-me,
sorridente e paciente,
e nas durezas da travessia
ampara-me a fraqueza,
restitui-me a alegria,
a confiança e a firmeza.
                                                  P.JAC

Oração Comunitária do
Terço, na Sé (Igreja matriz),
às 21h30:
Dia 14: OFS
Dia 15: Grupo do 7.º ano
Dia 16: Grupos Corais
Dia 19: Elementos do Conselho

Pastoral
Dia 20: Zeladoras do Templo
Dia 21: Pastoral Familiar e Equipas de

Nossa Senhora
Dia 22: Grupo do 10.º ano
Dia 23: Irmandades
Dia 26: Grupos do 5.º e 6.º ano
Dia 27: MEC's e Acólitos
Dia 28: Catequistas do 1.º ao 4.º ano
Dia 29: Agrupamento 191-Aveiro
Dia 30: Grupos do 8.º e 9.º ano (às

18h30)
Dia 31: Procissão de Velas e

encerramento do Mês de
Maria

Igreja de Vilar às 21h
Igreja de Santiago às 21h30
Capela dos Santos Mártires (Alboi) às
21h30.

Mês de Maio.
Mês de Maria

Gerar Vida. Construir Futuro!

Celebramos a Semana da Vida, uma
iniciativa promovida na Igreja Católica
Portuguesa, através do
Departamento Nacional da Pastoral
Familiar da Comissão Episcopal do
Laicado e Família.
A Semana da Vida é uma oportunidade
e um desafio para cada pessoa,
grupo ou família, pensar em melhorar
a qualidade de vida, sua e dos outros,
nos âmbitos pessoal, profissional e
comunitário, inspirando-se nos
autênticos valores humanos e
cristãos.
Durante estes dias somos todos
chamados a tomar consciência da
importância e da centralidade da
família na sociedade.
No site www.leigos.pt e também no
nosso site encontrará propostas de
oração e compromissos e atitudes a
tomar durante esta semana.
Não deixemos de rezar em família e
pela família, porque família que reza
unida, permanece unida.

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA

Sagrada Família de Nazaré,
de Jesus, de Maria e de José
para vós, voltamos, hoje, o nosso olhar
com admiração e confiança;

Sagrada Família de Nazaré,
escola atraente do Evangelho:
ensina-nos a imitar as tuas virtudes
com sábia disciplina espiritual;

Sagrada Família de Nazaré,
guardiã fiel do mistério da salvação:
faz renascer em nós a estima pelo silêncio,
torna as nossas famílias cenáculos de oração
e transforma-as em pequenas Igrejas
domésticas;

Sagrada Família de Nazaré
desperta na nossa sociedade
a consciência do caráter sagrado e inviolável
da família,
bem inestimável e insubstituível.

Sagrada Família de Nazaré,
faz da casa das nossas famílias
lares acolhedores de bondade e de paz
para crianças e para idosos,
para quem está doente e só
para quem é pobre e necessitado.

Jesus, Maria e José
a vós com confiança rezamos
a vós com com alegria nos confiamos.
Amém.

(Papa Francisco, adaptada)

Estão já em andamento os preparativos para mais uma edição
das festas de verão que organizamos durante o mês de Junho,
no parque Infante D. Pedro.
À imagem de outros anos, trata-se de uma iniciativa paroquial
com vista a promover o são convívio entre todos e, ao mesmo
tempo, permitir angariar alguns fundos para a Paróquia. Neste âmbito,
celebraremos também o Dia da Comunidade Paroquial e ainda teremos a noite
dedicada às marchas populares. Por isso, marque, desde já, na sua agenda: os
sábados, dias 7, 14 e 21, o domingo, dia 15, para o Dia da Comunidade, e a noite
de 23 de Junho, segunda-feira, para as Marchas Populares.


