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Promessa cumprida!

Dia 15 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano C
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7.12-13; Jo 20, 19-23
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

11h00 Missa campal junto à sede do Agrupamento 794-Vilar, seguindo-se
concurso de sopas e tarde recreativa.

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - Tg 3, 13-18; Sal 18 B; Mc 9, 14-29
21h00 Ensaio dos coros para o Corpo de Deus, no centro paroquial.
21h30 Reunião de catequistas do 5.º e 6.º ano, no centro paroquial.

Dia 17 TERÇA-FEIRA - Tg 4, 1-10; Sal 54; Mc 9, 30-37
18h00 Reunião da Direcção do Patronato, em Vilar.
21h30 Reunião do Conselho Económico, na residência paroquial.
21h30 Reunião da Equipa Logística das Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de

Iniciação, no centro paroquial.

Dia 18 QUARTA-FEIRA - S. João I, papa e mártir
Tg 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40

18h00 Missa em Santiago.
21h30 Apresentação da exortação Apostólica sobre a "Alegria do Amor", no

Seminário.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - Tg 5, 1-6; Sal 48; Mc 9, 41-50
21h30 Celebração mariana, na Sé.

Dia 20 SEXTA-FEIRA - S. Bernardino de Sena, presbítero
Tg 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Dia 21 SÁBADO - SS. Cristóvão Magallanes, presbítero, e Companheiros, mártires
Tg 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16

09h00 Preparação para o Matrimónio, na Casa das Irmãs Dominicanas, em
Santiago (termina às 18h).

15h00 Jubileu Diocesano da Pastoral Sócio Caritativa, com missa presidida
pelo Bispo diocesano, na Sé (mais detalhes no interior).

19h00 Missa na Sé em Santiago.

Dia 22 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano C
Prov 8, 22-31; Sal 8; Rom 5, 1-5; Jo 16, 12-15
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

10h00 Missa da benção dos finalistas na alameda da Universidade de Aveiro.
12h00 Festa da Palavra do 4.º ano.
16h30 Jubileu Diocesano das Famílias, com missa presidida pelo Bispo

diocesano, na Sé (mais detalhes no interior).

No último dia do Tempo Pascal, a Igreja recorda especialmente
a vinda do Espírito Santo. Enquanto nos cinquenta dias que
decorreram desde a Festa da Páscoa, toda a nossa atenção
esteve centrada na alegria da Ressurreição e na glória de
Jesus, hoje celebramos o Dom do Espírito que Jesus prometera
aos apóstolos, que O aguardavam em oração, no Cenáculo.
Ao longo destas últimas semanas, também nos fomos dispondo
para reviver esse acontecimento como realidade presente na
vida da Igreja, e de cada um de nós, tanto mais que na nossa
Paróquia é habitual nesta solenidade ministrar-se o Sacramento
do Crisma aos Jovens e Adultos que se tenham preparado.
Assim, a Igreja reunida à volta dos Apóstolos, e com Maria,
continua a ser a mesma Igreja, que, inspirada e dinamizada
pelo mesmo Espírito derramado, então, efusivamente, no
coração dos Apóstolos, se mantém, hoje, fiel a Jesus Cristo,
na construção da comunidade e na transformação do mundo,
segundo o projecto de Deus.
É graças ao Espírito Santo que a Bíblia não é repositório
inconsequente de palavras humanas mas Palavra de Deus, vital
e salvadora. É graças ao Espírito Santo que a moral não é
colete-de-forças para ninguém ou conjunto de preceitos ao
alcance apenas de uns poucos para serem salvos. É graças ao
Espírito Santo que a Igreja é Mistério de comunhão de Deus
connosco e de nós uns com os outros em Cristo e por Cristo.
Sem Ele a Igreja não passaria de organização humana e piramidal,
qual monarquia, mera ONG bem organizada e eficiente mas
sem vida, porque os Sacramentos seriam sinais vazios de
conteúdo.

"Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e
acendei neles o fogo do Vosso Amor… e renovareis a face da
terra."

P. Fausto
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Na Igreja matriz, às 21h30:
Dia 16: Zeladoras do Templo
Dia 17: MEC's
Dia 18: Irmandades
Dia 19: Celebração Mariana
Dia 20: Grupos Corais

em Vilar (2ªf a 6ªf - 21h); em Santiago (2ªf a
6ªf - 21h30); nos Santos Mártires (2ªf a 6ªf -
21h30); em Santo António (2ªf a 6ªf - 18h30).

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 fomos todos
desafiados a pôr em prática as obras de misericórdia.
Ao terminar esta caminhada diocesana com a solenidade do Pentecostes eis
ainda mais um convite desafiador e mais duas obras de misericórdia para saber
dizer e saber fazer.

       Pentecostes:

Se quiser ler...
"A obra de misericórdia de enterrar os mortos elabora uma releitura
da experiência dramática do ato de morrer, reabrindo à esperança,
reestruturando as relações, relançando as perspectivas. A morte
é, por excelência, antiestrutural: desfaz, desorienta, transgride,
subverte a vida. A recomposição só é possível com uma cultura
capaz de reler "ironicamente" o ato de morrer".

(In Enterrar os mortos,
Andrea Grillo, Ed. Paulinas)

"Porque pedir a Deus o bem se já sabemos que Ele é bom? Rezamos
por nós e pelos outros, até para que nos recordemos que não
somos deuses. Pedir a Deus é entrar em relação com Ele em
solidariedade com o mundo, num horizonte de paz".

(In Rezar a Deus por vivos e defuntos,
Cristina Simonelli, Ed. Paulinas)

Ama ao modo de Deus! Caminhada da Páscoa

Mês de Maio

São já uma espécie de "marca registada"
da nossa paróquia. As festas de verão
têm já uma tradição de algumas décadas
entre nós. A edição de 2016 está a ser
preparada com primor pela experiente
equipa da logística e também pela equipa
de programa, "criada" este ano para
ajudar a fazer das nossas festas de verão
um espaço alegre e festivo, no mês dos
santos populares.
Pode, portanto, reservar na sua agenda
os dias 4, 11, 18, 19 e 23. O lugar,
privilegiado, continua a ser o jardim
municipal, no Parque Infante D. Pedro,
mesmo que estejamos a fazer esforço
para alargar. O horário será semelhante
ao de outros anos com um ligeiro
alargamento. As iguarias, essas
continuam as habituais, conhecidas e
apreciadas por todos. Algumas novidades
ao nível da animação se farão sentir para
envolver mais e para chegar a mais...
Assim continuaremos a fazer das festas
de verão o que também se pretende: o
espaço e o lugar da afirmação da alegria
de ser cristão, porque, já sabemos, que
um cristão triste será sempre um triste
cristão.

Festas de Verão 2016

Os Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro organizam nos dias 4 e 5 de Junho
uma actividade destinada a jovens da catequese a partir do 9.ano de catequese.
AMA NA MISERICÓRDIA é o lema deste encontro que decorrerá no IDESO, em Eirol.
As inscrições podem fazer-se até esta quinta-feira.

Actividade para Jovens

- Perdão e Eucaristia

As crianças que vão celebrar a Festa
da Eucaristia no próximo dia 5 de Junho
terão a Festa do Perdão com o
sacramento da Reconciliação nos dias
23, 24 e 25 de Maio, às 21h15, na igreja.
Por essa razão, como está anunciado,
a oração do terço nestas três noites
decorrerá na igreja de Santo António.

- Esperança e Fé

A Festa da Esperança (5.ºano) e a Festa
da Fé (6.ºano) decorrerão no dia 29
de Maio, na missa com crianças, às 12h,
na igreja. Trata-se da festa de
itinerário destes dois anos de
catequese para a qual todos as
crianças e adolescentes estão
convidados. Aos que frequentam o
6.ºano lembramos que deverão trazer
a sua vela do baptismo.

Festas de itinerário

COMO A IGREJA 
VIVE 

EU SOU 
DESAFIADO A… 

AÇÕES 

A IGREJA RECEBE A 
FORÇA DO ESPÍRITO 

SANTO 
ACOLHER 

- Enterrar os mortos. 
- Rogar a Deus por vivos e 

defuntos. 

 

Jubileus diocesanos
O próximo fim-de-
-semana decorrerão
dois jubileus diocesa-
nos. Sábado à tarde
será o Jubileu Dioce-
sano da Pastoral Sócio
Caritativa. A concentra-
ção será às 14h15 junto à
igreja da Misericórdia, seguindo a
peregrinação que passará pelo Túmulo
de Santa Joana, terminando com missa
na Sé, às 15h.
No domingo, no encerramento da
Semana da Vida, decorrerá o Jubileu
Diocesano das Famílias. A peregrinação
terá início, a partir das 15h, na igreja
de S. Francisco (junto ao Parque da
cidade), e a missa será às 16h30. Ambas
as celebrações serão presididas pelo
bispo diocesano.


