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Dia 12 DOMINGO II DA PÁSCOA – Ano B
DOMINGO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Act 4, 32-35; Sal 117; 1 Jo 5, 1-6; Jo 20, 19-31
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

12 de ABRIL de 2015

REFLEXÃO

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - Act 4, 23-31; Sal 2; Jo 3, 1-8
SOLENIDADE DA DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL
08h30 Missa, na Sé, presidida pelo Sr. Bispo.
19h00 Missa na Sé.
Dia 14 TERÇA-FEIRA - Act 4, 32-37; Sal 92; Jo 3, 7b-15
21h30 Reunião de direcção do agrupamento 191-Aveiro.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos
da iniciação cristã, no centro paroquial.
Dia 15 QUARTA-FEIRA - Act 5, 17-26; Sal 33; Jo 3, 16-21
09h30 Reunião arciprestal do Clero, Seminário Dehoniano.
18h00 Missa em Santiago.
Dia 16 QUINTA-FEIRA - Act 5, 27-33; Sal 33; Jo 3, 31-36

Dia 18 SÁBADO - Act 6, 1-7; Sal 32; Jo 6, 16-21
15h30 Reunião de pais, padrinhos e crianças (catecúmenos), na Sé.
17h00 Reunião de pais das crianças da Primeira Comunhão, no centro
paroquial.
19h00 Promessas do Agrupamento 191-Aveiro, na Sé.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 19 DOMINGO III DA PÁSCOA – Ano B
Act 3, 13-15. 17-19; Sal 4; 1 Jo 2, 1-5a; Lc 24, 35-48
Início da 52ª Semana de Oração pelas Vocações Consagradas
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
15h00 Baptismos de Catecúmenos (concentração no centro paroquial).
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Dia 17 SEXTA-FEIRA - Act 5, 34-42; Sal 26; Jo 6, 1-15
17h00 Missa em Vilar.
20h00 Retiro do Grupo Jovens+, na Praia da Barra (termina na missa das
19h, de sábado).
20h30 Vigília de Oração do Agrupamento 191-Aveiro,na capela de
Santiago.
21h30 Oratória "Cânticos da Manhã e da Tarde", com Teresa Salgueiro, na
Sé.
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Dúvida Bendita / Paciência infinita!
Cada dia desta semana foi Dia de Páscoa e o ambiente
festivo da Vigília Pascal ainda perdura. Mas vencer os
medos, as resistências, as expectativas dos discípulos,
não foi tarefa fácil para o Crucificado/Ressuscitado. E
assim O vemos a desdobrar-se, no primeiro dia da
semana, em contactos pessoais, individualmente e em
grupo, dentro e fora de Jerusalém, para responder à
complexa teia de emoções vividas pelos discípulos, nos
últimos dias.
Apesar da perplexidade dos primeiros momentos, a
alegria toma lugar no coração de muitos, mas não de
todos. Havia, mesmo no grupo dos mais chegados, quem
dissesse não acreditar, jurando a pés juntos só fazê-lo
ao toque das marcas do amor, cuidadosamente
conservadas pelo Ressuscitado.
"Põe aqui o teu dedo e vê as Minhas mãos; aproxima a
tua mão e mete-a no Meu lado; e não sejas incrédulo
mas crente". Se era grande a teimosia e profunda a
incredulidade de Tomé, foi maior a sua profissão de amor
e de fé: "Meu Senhor e meu Deus".
Obrigado, Tomé, pela tua incredulidade e resistência,
porque me sentirei sempre compreendido, respeitado e
acolhido, apesar das minhas dúvidas, e terei sempre
caminho aberto para que, compreendendo melhor, seja
o meu testemunho mais alegre, convicto e feliz.
Continuação de Santa Páscoa!
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Ano da Vida Consagrada - Nov.2014 - Fev.2016
Teresa Salgueiro canta na nossa igreja
Oratória "Cânticos da Tarde e da Manhã". Assim se
chama o projecto musical que Teresa Salgueiro
apresentará na nossa igreja esta sexta-feira, às 21h30.
A antiga vocalista dos "Madredeus" canta, neste
projecto, os mais belos hinos da Liturgia das Horas da
Igreja. Faz-se acompanhar apenas de um acordeão de
concerto (Marlon Valente) e de um contrabaixo (Óscar
Torres). Também o Coro da Catedral de Aveiro participa
neste concerto espiritual.
Quiseram as 13 paróquias do Arciprestado de Aveiro,
em pleno tempo pascal, proporcionar a todos um belo
momento musical que é, ao mesmo tempo, um
momento de oração e de meditação e de encontro
com o Ressuscitado que faz novas todas as coisas.
Como vem sendo hábito, a entrada nos concertos na nossa igreja é gratuita.
Todavia, como forma de fazer face às despesas inerentes ao mesmo, mas também
porque se trata de um projecto musical cuja parte da receita reverte para o
Seminário de Almada, estará à venda quer o CD do projecto quer o programa do
concerto. O CD custa 5 euros e o programa 2 euros.
Oxalá, consigamos encher a nossa igreja para ouvir boa música, em ambiente
propício à oração e meditação. E tem ainda a vantagem, em relação a outras
propostas culturais, de ter entrada gratuita.

Retiro de
Doentes em Fátima

De 10 a 13 de Junho terá lugar em
Fátima um retiro para doentes e
pessoas em luto. As inscrições são
gratuitas e decorrem até ao final deste
mês de Abril, pedindo-se apenas uma
contribuição para a viagem. As
inscrições podem ser feitas na
secretaria paroquial ou pelos
contactos 234045494 ou 965416764.

Jubileu da Misericórdia
O Papa Francisco
apresentou a bula
'Misericordiæ Vultus'
(Rosto de Misericórdia), com a qual
convoca oficialmente o
Jubileu da Misericórdia que decorrerá
entre 8 de Dezembro de 2015 e 20
de Novembro de 2016. Este é o 29.º
jubileu da História da Igreja e
pretende ser "um percurso
extraordinário para a salvação". O
jubileu, com raízes no ano sabático dos
hebreus, "consiste num perdão geral,
uma indulgência aberta a todos, e na
possibilidade de renovar a relação com
Deus e o próximo".

Estamos a viver um ano
dedicado à Vida Consagrada,
até 2 de Fevereiro de 2016, por
determinação
do
Papa
Francisco. Por isso, e dada a
bela e luminosa presença de
institutos
religiosos
e
seculares na nossa Paróquia,
publicamos
mais
um
testemunho.

Instituto Secular das Cooperadoras da Família
“Mãos no trabalho, coração em Deus”
Nasceu na cidade da Guarda em
1933. Foi fundado pelo Venerável
P. Joaquim Alves Brás, cujo processo
de Beatificação está em curso. É de
Direito Pontifício e segundo o Código
de Direito Canónico, os Institutos
Seculares provêem três modalidades
de vida "a sós, em família ou em
grupos de vida fraterna" (cânone
714).
O Instituto das Cooperadoras da
Família integra as três modalidades
de vida consoante a escolha da
candidata ao entrar no Instituto.
Cada Cooperadora, na modalidade

de vida escolhida, realiza a sua
vocação e missão mediante a
vivência da consagração, o
desempenho da própria profissão e
demais actividades que assume no
meio e ambiente em que está
inserida.
Como Consagradas Seculares são
chamadas por vocação e missão, a
viver no mundo à maneira de
fermento para o transformar e
consagrar a partir de dentro. Missão
comum a todos os Institutos
Seculares.
As Cooperadoras da Familia que
integram os "grupos de vida
fraterna" dedicam-se à dinamização
das Obras que o seu Fundador lhes
legou: Obra de Santa Zita, Centro
de Cooperação Familiar, Fundação
Monsenhor Alves Brás/Escola
Profissional de Agentes de Serviço e
Apoio Social.
O Instituto, para além de estar
presente em muitas cidades de
Portugal, está também no Brasil,
Itália, Espanha, França e Angola.

