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17 de ABRIL de 2016 Nº 1514

Nas mãos de Deus!

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.

Dia 18 SEGUNDA-FEIRA - Act 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 1-10

21h15 Reunião de Programação das Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 19 TERÇA-FEIRA - Act 11, 19-26; Sal 86; Jo 10, 22-30

21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.

Dia 20 QUARTA-FEIRA - Act 12, 24 – 13, 5a; Sal 66; Jo 12, 44-50

Peregrinação do Grupo de Vida Ascendente.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião do Secretariado de Pastoral Familiar, no centro paroquial.
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão.

Dia 21 QUINTA-FEIRA - S. Anselmo, bispo e doutor da Igreja

Act 13, 13-25; Sal 88; Jo 13, 16-20

18h30 "O Convento de Nossa Senhora da Misericórdia de Aveiro", palestra
com António da Cruz Leandro, no Auditório do Museu de Aveiro.

Dia 22 SEXTA-FEIRA - Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro "Nossa Senhora da Glória”, na Igreja.
21h30 Concerto Solidário pelas Missões, no Salão das Florinhas do Vouga.

Dia 23 SÁBADO - S. Jorge, mártir – S. Adalberto, bispo e mártir

Act 13, 44-52; Sal 97; Jo 14, 7-14

15h00 Acção de formação para todos os Leitores das missas dominicais ou de
semana da Paróquia (termina às 17h30), no centro paroquial.

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 24 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano C
Act 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5a; Jo 13, 31-33a. 34-35

Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

Sim, somente nas mãos de Deus estamos seguros e,
segundo o Evangelho deste domingo, ninguém nos poderá
delas arrebatar. Sabe-nos tão bem saber que não há força
capaz de nos arrancar destas mãos que não sabem senão
perdoar, curar, acariciar, abençoar e alimentar! Mãos do
Bom Pastor.

O Evangelho deste domingo é curto, mas expressivo e
vigoroso ao dar a certeza de vida eterna àqueles que
escutam Deus, a esses, diz Jesus, "dou-lhes a vida
eterna", isto é, a vida para sempre em Deus, nas Suas
mãos.

Somos felizes porque sabemos que Deus tem coração e
tem mãos sempre abertas que nos seguram para não
cairmos, que nos afagam em momentos de solidão e
desânimo, a que confiamos o coração para uma noite
sossegada, que agarramos quando a cruz é mais pesada
e um dia, já no calvário, quem nos estenderá as mãos?
Só Deus, com mãos de compaixão e misericórdia.

Era a certeza destas mãos sempre abertas de Deus que
levava os discípulos, mesmo quando perseguidos e
expulsos, a prosseguir a sua missão, cheios de alegria e
do Espírito Santo, e outra segurança não temos para
continuarmos, apesar de todas as dificuldades, a
anunciar, hoje, com alegria e coragem, a Boa Nova de
que Jesus Cristo é o Bom Pastor.

P. Fausto
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Realizámos a Semana da Partilha na nossa
paróquia para recolher bens alimentares
destinados às famílias apoiadas pelas
nossas Conferências Vicentinas. A
quantos se empenharam nesta acção
congregadora da comunidade fica aqui
dado o agradecimento merecido. Depois
da recolha e da contagem, informa-se
que a generosidade de todos traduziu-
-se quantitativamente assim:
♦ Leite - 214 litros
♦ Arroz - 195 kg
♦ Açúcar - 52 kg
♦ Azeite/Óleo - 74 litros
♦ Massas - 384 embalagens
♦ Farinha - 18 kg
♦ Enlatados - 328 unidades
♦ Cereais (diversos) - 108 unidades
♦ Leguminosas - 20 embalagens
♦ Sumos - 3 unidades

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 prática as obras de misericórdia,
uma corporal e uma espiritual em cada semana.

       Quarta Semana de Páscoa:

Se quiser ler...
"Quem está nu (metaforicamente, sem dignidade) pede-nos uma
restituição: a justiça que é devida a cada pessoa. Vestir alguém,
reconhecer a sua dignidade, não é oferecer o que "nos sobra", mas
deixar-se envolver pelo destino do outro. Como fez o samaritano do
Evangelho."

(In Vestir os nus,
 Antonietta Potente, Ed. Paulinas).

"A correção não é monopólio de ninguém. É uma ferramenta para
construir vida e vida feliz e qualificada. Para corrigir é preciso um
conhecimento empático e franco, uma benevolente abertura ao
outro, uma sabedoria que não sublinha o erro ou a fraqueza mais do
que a dignidade de cada pessoa aos olhos de Deus."

(In Corrigir os que erram,

José Tolentino Mendonça, Ed. Paulinas)

Ama ao modo de Deus! Caminhada da PáscoaObrigado pela partilha

Realiza-se, no próximo dia 30 de Abril,
sob o tema “Misericordiosos como o
Pai”.
O Secretariado de Liturgia da Diocese
de Aveiro está a organizar a peregrinação
dos acólitos da nossa Diocese,
disponibilizando transporte para todos
os acólitos que pretendam integrar a
peregrinação. As inscrições deverão ser
feitas até ao dia 25 de Abril no site do
Secretariado Diocesano.

Acólitos em Fátima

No próximo sábado, dia 23 de abril, das
15h às 17h30, decorrerá um encontro
de formação para todos os leitores que
servem nas Eucaristias da nossa paróquia.
A formação, além de ser um dos
objectivos do plano pastoral, é uma
necessidade 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.

"Mãe, mudaram o parque!"

Por razões de conservação e preservação patrimonial, apela-se a que se evite o uso
dos cadeirais superiores de ambos os lados, como lugar para sentar na igreja. A
"barreira" colocada é simplesmente "psicológica". É bem certo que estes cadeirais
são um elemento muito valioso da igreja, pelo que se pede a compreensão de todos.

Cadeirais

Os Caminheiros dos agrupamentos 191-
Aveiro, 794-Vilar e 1088-S.Bernardo
convidam todas as pessoas para
participar na atividade "Mãe, mudaram
o parque", incluída num projecto mais
amplo designado "Servir toca a todos",
abraçado pelos clãs da Região.
Com esta acção que decorre a partir
das 9h do próximo sábado, dia 23,
pretendem revitalizar o parque infantil
de S.Bernardo, melhorando aquele
espaço, deixando-o mais atrativo ao
mesmo tempo que se fomenta o espírito
de entreajuda, colaboração e serviço.

Formação para leitores

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

COMO A 
IGREJA VIVE 

EU SOU 
DESAFIADO A… 

AÇÕES 

OS CRISTÃOS 
ANUNCIAVAM 

A PALAVRA 

TESTEMUNHAR 
- Vestir os nus. 

- Corrigir os que erram. 

 


