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Perguntas embaraçosas!

Dia 10 DOMINGO III DA PÁSCOA – Ano C
Act 5, 27b-32. 40b-41; Sal 29; Ap 5, 11-14; Jo 21, 1-19 ou Jo 21, 1-14

SEMANA DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÔES SACERDOTAIS
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30 e 12h (Sé)            não há missa às 19h

DIA DA IGREJA DIOCESANA - Despedida da Imagem Peregrina, na Torreira.

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - Solenidade do Aniversário da Dedicação da igreja catedral
S. Estanislau, bispo e mártir – Act 6, 8-15; Sal 118; Jo 6, 22-29

08h30 Missa presidida pelo Bispo Diocesano.

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Act 7, 51 – 8, 1a; Sal 30; Jo 6, 30-35

21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de

Iniciação, no centro paroquial.
21h30 Encontros de Santa Joana, com D. Nuno Brás, no Museu de Aveiro.

Dia 13 QUARTA-FEIRA - S. Martinho I, papa e mártir

Act 8, 1b-8; Sal 65; Jo 6, 35-40

09h30 Reunião do Clero do Arciprestado de Aveiro, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Reunião arciprestal de Animadores da Catequese de Adultos, em

Esgueira.

Dia 14 QUINTA-FEIRA - Act 8, 26-40; Sal 65; Jo 6, 44-51

Dia 15 SEXTA-FEIRA - Act 9, 1-20; Sal 116; Jo 6, 52-59

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória”, na Igreja.

Dia 16 SÁBADO - Act 9, 31-42; Sal 115; Jo 6, 60-69

14h30 Acção de formação para todos os elementos dos Coros litúrgicos da
Paróquia (termina às 17h), no centro paroquial.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 17 DOMINGO IV DA PÁSCOA - DOMINGO DO BOM PASTOR – Ano C
Act 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14b-17; Jo 10, 27-30

Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)
15h00 Formação para VIsitadores de Doentes, no Seminário de Santa Joana.

Jesus continua a encontrar-se com os seus, sem hora
marcada mas sempre no primeiro dia da semana. São
encontros surpreendentes e felizes, mas nem todos com o
mesmo desfecho, como aconteceu com Tomé.
Jesus compreende as dúvidas, as resistências, as
perplexidades e interrogações que a Ressurreição provoca
no coração e na mente dos homens, e do abandono dos
discípulos, das negações de Pedro ou das dúvidas de Tomé,
nem uma palavra de acusação, de censura, ou mesmo pedido
de explicações. A hora é de paciência, de infinita paciência,
e compreensão para o complexo e lento processo de
conversão dos discípulos.
Hoje aparece Jesus, de novo no 1º dia da semana, e desta
vez junto ao mar de Tiberíades, onde os discípulos se
encontravam em plena faina da pesca. O encontro foi com
todos mas especialmente, no fim, dirigido a Pedro que, não
contando com as perguntas, se sente publicamente
embaraçado: "Simão, filho de João, tu amas-me mais do que
estes?" e uma e outra vez: "Simão, filho de João, tu amas-
me?" inseguro, Pedro não respondeu claramente, mas a
insistência de Jesus, fazendo-o lembrar e assumir com
humildade o passado recente, arranca-lhe do coração uma
tríplice declaração de amizade, confiança e fidelidade,
indispensável para lhe ser confiado todo o rebanho,
pequenos e grandes.
E é este mesmo Pedro, ontem diante do sinédrio, e hoje
diante de todos os poderosos, que continua a proclamar
vigorosamente a Ressurreição de Cristo e o primado absoluto
de Deus, a que importa sempre obedecer em quaisquer
circunstâncias.

P. Fausto
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A III conferência dos "Encontros de Santa
Joana", que decorre esta terça-feira,
às 21h30, no Museu de Aveiro, conta
com a presença de D. Nuno Brás, bispo
auxiliar de Lisboa. O tema é "Santa
Joana. O caminho do amor de Deus".

No tempo Pascal, a liturgia da Palavra de Deus
mostra-nos como vive a primitiva comunidade
cristã a partir da ressurreição do Senhor Jesus.
É do modelo e do exemplo de vida dessa primeira
Igreja que retiramos os desafios para sermos hoje
a "Mãe de coração aberto" e a "casa aberta" para
todos.
Durante as semanas do Tempo Pascal somos todos
desafiados a pôr em pratica as obras de
misericórdia, uma corporal e uma espiritual em cada semana.

       Terceira Semana de Páscoa:

Se quiser ler...

"Dar de beber a quem tem sede é um modo de entender a
própria existência."
"Contudo, não convém espiritualizar demasiado esta obra de
misericórdia, como se não tivesse nada a ver com água".

(In Dar de comer. Dar de beber,

Víctor Manuel Fernández, Ed. Paulinas)

"Para lá do ídolo das competências e da ideia
de que basta o Google para nos dar a conhecer o mundo,
redescubramos o verdadeiro sentido do ensino e da
aprendizagem: conhecer é uma questão de coração, que nos
faz saborear melhor a realidade".

(In Ensinar os ignorantes,
 Armando Matteo, Ed. Paulinas).

Ama ao modo de Deus! Caminhada da PáscoaEncontros de Santa Joana

O Departamento Diocesano de Pastoral da Saúde promove no próximo domingo
uma formação para Visitadores de Doentes, no Seminário, das 15h às 17h. "Sentimento
de culpa e misericórdia de Deus na doença" será o tema apresentado pelo
P. António Torrão.

Visitadores de Doentes

No sábado, dia 23 de abril, das 15h às
17h, decorrerá um encontro de
formação para todos os leitores que
servem nas Eucaristias das nossa
paróquia. A formação, além de um dos
objectivos do plano pastoral, é uma
exigência para exercer com a maior
dignidade possível, no caso concreto,
o ministério da proclamação da Palavra
de Deus na assembleia litúrgica.
Porque nem sempre isso tem
acontecido e porque precisamos de
rever as escalas de todas as missas,
convocamos os que são leitores das
missas dominicais e das missas feriais
para este encontro.

Formação para leitores

Dando resposta a um dos objectivos
do nosso plano pastoral, terá lugar no
próximo sábado, uma sessão de
formação prática (técnica vocal e
colocação da voz) para todos
elementos dos grupos paroquiais que
animam as celebrações da nossa
comunidade. Decorrerá no centro
paroquial, a partir das 14h30, e
ninguém se deve sentir dispensado.

Formação para grupos corais

No próximo sábado, das 14h30 às
18h30, no salão das Florinhas do Vouga,
um encontro subordinado ao tema
"Missão na Prisão" que finalizará com a
exibição do documentário "O Padre das
Prisões", de Daniela e Inês Leitão.
Esta conferência organizada pelos
Leigos Boa Nova tem como principais
objetivos refletir sobre a condição de
reclusão e sensibilizar para a importância
do voluntariado na reinserção social
daqueles que se encontram nesta
situação.

Missão na Prisão

No dia 30 de Abril, o Orfeão de Barrô
apresenta-se a concerto na nossa
igreja. Marzi, Caccini,  Althouse, Elgar,
Mozart e Verdi são alguns dos
compositores interpretados pelo coro
aguedense. Carina Nogueira será
soprano e Ana Pedro Cunha será mezzo-
soprano.  Cláudio Vaz estará ao piano
e a direcção estará a cargo de Sérgio
Brito. Começará às 21h30 e terá
entrada livre.

Orfeão de Barrô na Catedral

 


