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O Tempo Pascal aproxima-se do seu termo e chegámos à
Ascensão; mas não é o fim, porque Jesus, deixando agora
sensivelmente os Seus discípulos, sem nunca os
abandonar, há-de vir glorioso a coroar a sua obra. Assim
devem ser lidas as palavras do Anjo aos apóstolos como
um convite a que ponham em prática tudo quanto, com
infinita paciência, ao longo de alguns anos, Jesus lhes
foi ensinando:"Sereis minhas testemunhas em Jerusalém,
em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra".

Agora o tempo é nosso, agora é a nossa vez e nem o
tempo nem o espaço poderão ser obstáculos ao
testemunho e anúncio da Boa Nova, porque doravante,
com a presença do Espírito de Jesus Ressuscitado, cabe
a cada cristão moldar o mundo segundo o projecto de
Deus.

A Ascensão de Jesus ao céu, longe de nos convidar a
uma espiritualidade desincarnada e alienante que nos
afastaria das nossas responsabilidades na construção do
mundo mais humano, próspero e feliz, faz-nos tomar
consciência de que o nosso horizonte se abre para a
eternidade, porque a meta da vida do homem é a "morada
eterna, onde Cristo já introduziu a nossa humanidade".
Até lá, há que viver o nosso tempo, aproveitar o tempo
"enquanto o tempo é tempo", ocupando o nosso lugar,
de mangas arregaçadas e o coração em Deus.

P. Fausto
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Agora é a nossa vez!
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Dia 17 SOLENIDADE DA ASCENÇÃO DO SENHOR – Ano B
Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23   ou   Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - S. João I, papa e mártir
Act 19, 1-8; Sal 67; Jo 16, 29-33

21h30 Encontro de dirigentes dos agrupamentos 191-Aveiro e 794-Vilar, no
Seminário de Aveiro.

22h00 Reunião da comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 19 TERÇA-FEIRA - Act 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11a
21h00 Oração do terço na igreja.
21h00 Encontro do Sr. Bispo com os crismandos e celebração penitencial, no

centro paroquial.

Dia 20 QUARTA-FEIRA - S. Bernardino de Sena, presbítero
Act 20, 28-38; Sal 67; Jo 17, 11b-19

15h00 Reunião dos Grupos de Vida Ascendente (Nossa Senhora da Glória e
Santa Joana), no centro paroquial.

18h00 Missa em Santiago.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - Act 22, 30: 23, 6-11; Sal 15; Jo 17, 20-26
21h00 Oração do terço na igreja.
21h30 Encontro Arciprestal de Leitores, na Sé.

Dia 22 SEXTA-FEIRA - S. Rita de Cássia, religiosa
Act 25, 13b-21; Sal 102; Jo 21, 15-19

10h00 Reunião dos responsáveis das IPSS da Igreja, no Seminário.
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Ensaio dos coros paroquiais para preparação da Vigília de Pentecostes,

no centro paroquial.

Dia 23 SÁBADO - Act 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jo 21, 20-25
10h00 Encontro Arciprestal de Acólitos, em Esgueira (termina às 12h30).
10h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano no 25.º aniversário do Centro de

Acolhimento Infantil, da Cáritas Diocesana, na Sé.
17h00 Encontro com os Crismandos, na Sé.
17h00 Mês de Maio: As crianças rezam o Terço, na igreja.
17h45 Encontro com os Padrinhos de Crisma, na Sé.
21h30 Vigília do Pentecostes, com Sacramento da Confirmação, presidida

pelo Bispo Diocesano, na igreja (não há missas vespertinas na Sé e
Santiago).

Dia 24 DOMINGO DE PENTECOSTES – Ano B
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 ou Gal 5, 16-25; Jo 20, 19-23
ou Jo 15, 26-27; 16, 12-15
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

12h00 Festa da Palavra (4.º ano), na igreja.



Na Sé (Igreja Matriz), às 21h30
Dia 18: Irmandades
Dia 19: Zeladoras do Templo (21h)
Dia 20: Elementos do Conselho

Pastoral
Dia 21: Grupo do 12.º ano (21h)
Dia 22: Grupo do 9.º ano
Dia 13: As Crianças rezam o terço

(17h)
Dia 25: Agrupamento 191-Aveiro
Dia 26: Catequese de Adultos e

Grupo de Preparação para o
Crisma (21h)

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

Desde o princípio da década de 80, do século passado, que a nossa
comunidade paroquial se organiza para dinamizar no Parque Infante D. Pedro
(Jardim Municipal) as tradicionais festas de Verão, no mês dos santos
populares. Este ano não será excepção e a nossa comissão de festas já deu
o "pontapé de saída" no trabalho preparatório. Nesse sentido, pode reservar
as noites de 6, 13, 20 e 23 para se deslocar ao Parque, a fim de, em conjunto,
promovermos espaços de convívio, de festa e de alegria.

Reserve também o Domingo, dia 14 de Junho, para a Festa de Encerramento
da Catequese. Brevemente diremos mais sobre o programa destes dias.

Entretanto, na reflexão levada a cabo no Conselho Pastoral Paroquial, achou-
se oportuno valorizar o Dia da Comunidade Paroquial e entendeu-se que este
ano o poderíamos celebrar com uma Peregrinação Paroquial. Assim, guarde
o dia 27 de Setembro, último Domingo desse mês, para celebrarmos o nosso
Dia da Comunidade, com uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora
da Lapa. Será, com certeza, um belo modo de iniciarmos o novo ano pastoral
confiando-nos à protecção da Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe!

Deste modo, com todas estas iniciativas pretendemos concretizar um dos
objectivos traçados no nosso plano pastoral: promover experiências
significativas e fortes de encontro da comunidade...

Mês de Maio - Mês de Maria - 2015
Oração do Terço

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 uma tesoura.

Execução de flores em Vilar

Festas de Verão e Dia da Comunidade

Na vigília do Pentecostes, que
decorrerá a 23 de Maio, teremos a
graça de contar com jovens e adultos
que celebrarão o Sacramento da
Confirmação. Depois da preparação
em grupo, é chegada a hora de
assumir com maior consciência a fé
cristã. O dom do Espírito Santo
imprime em cada um a graça e os
dons para que se tornem discípulos
missionários.
Neste caminho de preparação mais
próxima haverá um encontro com o
senhor Bispo e também a celebração
do Sacramento da Reconciliação esta
terça-feira, às 21h, no centro
paroquial.
No dia 22, às 21h, decorre o ensaio
dos coros paroquiais para esta
celebração.
No sábado, 23, às 17h, haverá
encontro com os Crismandos e às
17h45, encontro com os padrinhos,
seguido de um pequeno ensaio para
a Vigília.
À comunidade cristã compete
alegrar-se por estes seus membros
que recebem a Confirmação, e essa
alegria manifesta-se, desde já, pela
oração e, depois, pela presença
nessa celebração, que é a segunda
mais importante do ano litúrgico,
depois da Vigília Pascal.

Sacramento
da Confirmação


