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Assim começa a antífona de entrada da Missa deste
domingo, o terceiro da Páscoa, com um vigoroso convite
a toda a criação para se associar ao louvor perene, que
a Igreja rende a Jesus Ressuscitado.

Tudo quanto existe é obra de Deus, reflexo do Seu poder,
bondade e beleza, mas ao contemplar a maravilha da
Ressurreição de Cristo, toda a criação, através do
homem, há-de cantar com mais vigor e júbilo a Deus
Pai, porque, se é admirável a obra da criação, ainda é
mais a da redenção. Não nos doa, pois, a voz, para dar
voz ao Aleluia jubiloso, que em todos os tempos e lugares,
e especialmente em cada domingo, se eleva para Deus.

É verdade que o que frequentemente vemos, ouvimos e
lemos não motiva para a alegria, nem sustenta um
projecto de vida sereno, confiante e pacífico, tão grande
é o cortejo de violências, injustiças e falsidades…, mas
não deixaremos de atender ao realismo da aparição do
Ressuscitado aos seus discípulos que, surpreendidos e
algo perturbados pelo encontro, mantêm no rosto as
marcas da dúvida e da incredulidade, só ultrapassadas
pela insistente paciência do Mestre.

Passados dois mil anos, cabe-nos dizer com palavras e
obras as razões da Alegria a que nos convida a Páscoa
de Jesus.

P. Fausto
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"Aclamai a Deus, terra inteira"!
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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).

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - Act 6, 8-15; Sal 118; Jo 6, 22-29
21h15 Confissões das crianças da Primeira Comunhão, na Sé.

Dia 21 TERÇA-FEIRA - S. Anselmo, bispo e doutor da Igreja
Act 7, 51 – 8, 1a; Sal 30; Jo 6, 30-35

21h15 Confissões das crianças da Primeira Comunhão, na Sé.
21h30 Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos

da iniciação cristã, no centro paroquial.

Dia 22 QUARTA-FEIRA - Act 8, 1b-8; Sal 65; Jo 6, 35-40
15h00 Reunião Geral do Grupo de Vida Ascendente, no Seminário de

Santa Joana Princesa.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Confissões das crianças da Primeira Comunhão, na Sé.

Dia 23 QUINTA-FEIRA - S. Jorge, mártir – S. Adalberto, bispo e mártir
Act 8, 26-40; Sal 65; Jo 6, 44-51

21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.

Dia 24 SEXTA-FEIRA - S. Fiel de Sigmaringa, presbítero e mártir
Act 9, 1-20; Sal 116; Jo 6, 52-59

17h00 Missa em Vilar.
21h00 Formação aberta ao público sobre "Ano de Vida Consagrada" pelo

P. Carlos Carneiro, SJ, no Salão das Florinhas do Vouga.

Dia 25 SÁBADO - S. Marcos, Evangelista – FESTA
1 Pedro 5, 5b-14; Sal 88; Mc 16, 15-20

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 26 DOMINGO IV DA PÁSCOA – Ano B
Act 4, 8-12; Sal 117; 1 Jo 3, 1-2; Jo 10, 11-18
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

09h00 Dia de S. Jorge promovido pela Junta Regional do CNE, em Santa
Joana (termina às 17h30).

16h00 Concerto na Sé.



A Associação Viver Vilar em parceria
com a Comissão de Festas 2014-
2015 promove todas as sextas-
feiras, às 21h30, uma actividade de
execução de flores em plástico. Esta
iniciativa que decorre na sede da
associação (Antiga Escola Primária,
Nº9 de Vilar) tem a finalidade de
produzir flores para embelezar as
ruas de Vilar durante a Procissão da
Festa em honra de Nossa Senhora
da Victória, que decorrerá a 19 de
Julho. O convite é para todos e só é
necessário levar um tesoura.

Uma noite (en)cantada!
Teresa Salgueiro encantou diante de
mais de 900 pessoas que na noite de 17
de Abril lotaram a nossa igreja e que
fizeram fila durante mais de uma hora
para obter um autógrafo da antiga
vocalista dos Madredeus. Teresa
Salgueiro, uma das mais conhecidas
vozes da música portuguesa, trouxe a
Aveiro a Oratória "Cânticos da Tarde e
da Manhã", um projecto musical que a
faz cantar os mais belos hinos da
Liturgia das Horas. Foi acompanhada
por Óscar Torres, no contrabaixo, e
Marlon Valente, no acordeão de
concerto. Os tenores e baixos do Coro
da Catedral de Aveiro emprestaram a
sua voz para encher de brilho este
momento.

Uma noite que foi de arte e cultura mas também de verdadeira oração.
Impressionante o silêncio da numerosa assembleia que durante mais de
uma hora ouviu e meditou a Palavra de Deus e os hinos de Laudes e de
Vésperas.

Este concerto espiritual foi promovido pelas Paróquias do Arciprestado
de Aveiro que, em tempo pascal, quiseram assim aliar a arte da música e

a arte da oração numa noite
memorável que contou ainda
com a presença especial de D.
António Moiteiro.

Na nossa paróquia é ainda
possível durante os próximos
dias adquirir o CD deste
projecto musical quer na
sacristia quer na secretaria
paroquial. Os valores
conseguidos revertem para o
Seminário de Almada e outra
parte para a organização local
fazer face às despesas
inerentes ao concerto.

P- JAC

VILAR
Execução de flores

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.

Retiro de
Doentes em Fátima

No próximo domingo, dia 26, o
Departamento Diocesano da Pastoral
da Saúde promove um encontro de
formação sobre "Direitos e Deveres
dos Doentes", a cargo da enfermeira
Prazeres Santos. Decorrerá no
Seminário de Aveiro, das 15h às 17h
e destina-se especialmente aos
agentes da pastoral social
(Visitadores e Vicentinas). A entrada
é livre e gratuita.

Direitos e deveres
dos doentes

O horário para o aluguer de túnicas
destinadas à Primeira Comunhão é
o seguinte: de 20 a 24 e de 27 a 30
de Abril, das 17h às às 19h, com
entrada pelo centro paroquial.
Recorde-se que a Festa da Eucaristia
(Primeira Comunhão) na nossa
paróquia será no domingo, dia 3 de
Maio. Esta semana já temos a
celebração da Festa do Perdão/
Sacramento da Reconciliação e na
próxima semana haverá os habituais
ensaios para a celebração.

Túnicas
da Primeira Comunhão


