INFORMAÇÕES

MAIO

2015

Dia 03 DOMINGO V DA PÁSCOA – Ano B
Act 9, 26-31; Sal 21; 1 Jo 3, 18-24; Jo 15, 1-8
Missas: 8h30, 10h, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
09h30 Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão), (A missa das 10h30 é
antecipada uma hora).

03 de MAIO de 2015

Dia 05
21h30
21h30
21h30

REFLEXÃO

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - Act 14, 5-18; Sal 113 B; Jo 14, 21-26
17h00 Reunião de visitadores de doentes.
21h21 Reunião dos Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro, em
Cacia.
TERÇA-FEIRA - Act 14, 19-28; Sal 144; Jo 14, 27-31a
Reunião da ACR, na cave da igreja de Vilar.
Reunião da comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.
Catequese de adultos e grupo de preparação para os sacramentos
da iniciação cristã, no centro paroquial.

Dia 06 QUARTA-FEIRA - Act 15, 1-6; Sal 121; Jo 15, 1-8
18h00 Missa em Santiago.
Dia 07 QUINTA-FEIRA - Act 15, 7-21; Sal 95; Jo 15, 9-11
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.
SEXTA-FEIRA - Act 15, 22-31; Sal 56; Jo 15, 12-17
Reunião de responsáveis da catequese da infância.
Missa em Vilar.
Serenata a Santa Joana, em frente à Sé.

Dia 09 SÁBADO - Act 16, 1-10; Sal 99; Jo 15, 18-21
Encontro Regional de Exploradores
Dia Paroquial do Acólito:
10h - Concentração na Sé;
19h - Compromisso, na missa das 19h, na Sé.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
Dia 10 DOMINGO VI DA PÁSCOA – Ano B
Act 10, 25-26. 34-35. 44-48; Sal 97; 1 Jo 4, 7-10 ou
1 Jo 4, 11-16; Jo 15, 9-17 ou Jo 17, 11b-19
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Passeio-convívio promovido pelos movimentos e grupos do lugar
de Vilar.
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Dia 08
15h00
17h00
21h30

Nº 1470

"Sem Mim nada podeis fazer!"
Jesus continua nos Seus encontros dominicais a consolidar
a amizade e aprofundar a fé dos discípulos, para que se
tornem, sem dúvidas nem medos, em toda a parte,
testemunhas fiéis da Ressurreição. E fá-lo-á mais algum
tempo.
No domingo passado, afirmando-se "O Bom Pastor," pediunos confiança, abandono e obediência à Sua voz, garantindo
aos que O acolhem pastagens abundantes e defesa segura
contra os lobos. Hoje convida-nos a uma volta ao campo, a
uma vinha em que há videiras tratadas e podadas e outras
abandonadas. Facilmente se descobrem as diferenças.
Aquelas, apresentam-se bem alinhadas, viçosas, pujantes e
com esperança de muito fruto e estas, pelo contrário, de
folhas encarquilhadas e ramos esguios e entrelaçados de
onde pendem alguns frutos mirrados, estão a morrer, porque
não foram podadas. É o que acontece aos discípulos, se
não fazem de Jesus Cristo o centro das suas vidas!
"Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece
em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto, porque sem Mim,
nada podeis fazer". Podemos ser óptimos conselheiros… ter
boas intenções…, e até sermos bons conferencistas e
pregadores afamados, mas, só unidos a Jesus Cristo e
deixando-nos podar pelo Agricultor, damos frutos saborosos,
que são a glória de Deus.
As palavras de Jesus são tão simples e importantes, que
encerram um verdadeiro programa de vida, que nos deve
comprometer a todos!
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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MêsdeMaio-MêsdeMaria-2015
Oração do Terço
Na Sé (Igreja
Matriz), às 21h30
Dia 4: Grupo do
10.º ano
Dia 5: Movimento Vida Ascendente
Dia 6: Visitadores de Doentes
Dia 7: MEC's
Dia 8: Grupos Corais
Dia 11: Pastoral Familiar e Equipas de
Nossa Senhora
Dia 13: Procissão de Velas em Santiago
Dia 14: Oficinas de Oração e Vida
Dia 15: Grupos do 5.º, 6.º ano e 8.º ano
Dia 18: Irmandades
Dia 19: Zeladoras do Templo
Dia 20: Elementos do Conselho
Pastoral
Dia 21: Grupo do 12.º ano
Dia 22: Grupo do 9.º ano
Dia 25: Agrupamento 191-Aveiro
Dia 26: Catequese de Adultos e Grupo
de Preparação para o Crisma
Dia 27: Leitores
Dia 28: Grupo Jovens+ (11.º ano)
Dia 29: OFS
Dia 30: Procissão
de
Velas
e
encerramento do Mês de
Maria
Em Santo António às 18h30
Em Vilar às 21h
Em Santiago às 21h30
Nos Santos Mártires (Alboi) às 21h30

Solenidade
de
Santa Joana
Celebramos a solenidade de Santa Joana Princesa,
padroeira
da
diocese de Aveiro,
no dia 12, terçafeira, dia do feriado municipal.
O programa festivo, elaborado pela Irmandade, prevê já esta sexta-feira, dia
8, às 21h30, uma Serenata a Santa
Joana, na Praça do Milenário (em frente ao Museu e à nossa Sé), pelos grupos Cantoria, Xailes e Cantares de Aveiro
e Tuna Académica de Aveiro.
Para o dia 11, segunda-feira, está marcado o lançamento do livro "Encantos
e Encontros - Bispos na vida e na memória da Princesa Santa Joana", da
autoria do monsenhor João Gonçalves
Gaspar. A apresentação será feita às
18h30 pelo Prof. Doutor Jorge Carvalho Arroteia, no edifício-sede da
Assembleia Municipal de Aveiro (antiga
Capitania).
No dia 12, terça-feira, dia da solenidade de Santa Joana, às 9h15, na igreja
do Convento de Jesus, haverá a
investidura e compromissos de membros
da Irmandade. Depois, às 10h, na Sé,
D. António Moiteiro preside à Eucaristia. Para as 16h está marcada a procissão que sairá da Sé e seguirá o itinerário habitual pelas ruas da cidade.

À conquista de castelos
Na casa das Irmas Dominicanas de Santa Catarina de Sena, no Bairro de Santiago,
terá lugar, no próximo dia 16 Maio, entre as 9h30 e as 18h30, um encontro de
espiritualidade aberto a todos os interessados. Este encontro denominado "À conquista de castelos" decorre no âmbito das celebrações do V Centenário de Santa
Teresa de Jesus. O prazo de inscrição termina a 11 de Maio e a inscrição pode ser
feita na secretaria paroquial.

Ano da Vida Consagrada - Nov.2014 - Fev.2016
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.

Congregação das Religiosas do AMOR DE DEUS
A Congregação das Religiosas do Amor
de Deus foi fundada pelo Venerável
Pe. Jerónimo Mariano Usera y Alarcón,
no dia 27 de abril de1864, em Toro
(Zamora), Espanha.
É uma Congregação de vida apostólica
e obteve a aprovação Pontifícia em julho de 1947.
O seu fundador nasce em Madrid em
1810 e aos 13 anos de idade surpreende seu pai com a definição da sua vocação: "Estou convencido que Deus me
chama a fazer o bem na terra". Opta
pela vida monástica e será na Ordem
de Cister que se configura a sua formação ampla e profunda. Exclaustrado
em 1835 por força das leis que obrigaram os monges a abandonar os seus
Mosteiros,dedica-se inteiramente às
missões, primeiro na Guiné, e mais tarde em Porto Rico e em Cuba. A oração,
o silêncio, o trabalho e o estudo são
os principais meios pelos quais vai descobrindo Deus e a sua vontade. Desta
tarefa surge a chamada para seguir
Jesus na evangelização missionária.
A grande necessidade de educação
sólida e religiosa com que se depara,
leva-o a fundar a Congregação das Irmãs do Amor de Deus.
Actualmente a Congregação está presente em 18 países de três continentes: na Europa, América e África. Chega a Portugal em 1932, estando
atualmente presente em 10 comunidades: Valpaços, Guimarães, Porto, Aveiro,
Ílhavo, Coimbra, Fátima, Estoril, Cascais
e Vila Viçosa.

O Carisma da Congregação consiste em
"Encarnar o Amor de Deus na vida, de
modo que cada irmã chegue a ser manifestação permanente do amor gratuito de Deus aos homens". Este carisma,
hoje abraçado por irmãs e leigos, visa a
restauração cristã da sociedade, dedicando-se especialmente à educação
integral de crianças e jovens em colégios e lares sociais, pois segundo o
Pe. Usera, pela educação se ajuda a
subir os degraus da dignidade humana.
A Comunidade de Aveiro encontra-se no
Seminário de Santa Joana Princesa desde 19 de Setembro de 1951 e é
atualmente constituída por cinco irmãs
que tem como principal missão ser presença testemunhal de Vida Consagrada e de acolhimento alegre a todos os
que estudam e trabalham no Seminário.
"Nos olhos levamos um sonho e nas mãos
uma tarefa: sermos mulheres fiéis no
seguimento de Jesus, vivermos felizes
na entrega à evangelização e saborearmos e celebrarmos com os outros este
Amor, este Amor que Deus nos oferece." (XII Cap. Geral).

