INFORMAÇÕES

MAIO

2017

Dia 07 DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano A
Act 2, 14a. 36-41; Sal 22; 1 Pedro 2, 20b-25; Jo 10, 1-10
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar).
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES. DIA DA MÃE.
12h00 Festa da Palavra (4.º ano), na Sé.
15h00 Workshop sobre “O discernimento espiritual”, no Seminário.

07 de MAIO de 2017

Dia 09
21h15
21h30
21h30
21h30

REFLEXÃO

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - Act 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 11-18
17h00 Reunião das Visitadoras dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
21h30 Ensaio dos coros do arciprestado para o concerto Mariano “Ave,
Senhora de Fátima”, no centro paroquial.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (6º, 9º e 12º ano).

Nº 1562

Haja Pastores !
A liturgia deste quarto Domingo do Tempo Pascal apresentase sob o signo do Bom Pastor e é conhecido também por

TERÇA-FEIRA - Act 11, 19-26; Sal 86; Jo 10, 22-30
Reunião de direção do agrupamento 191-Aveiro.
Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
Reunião da equipa logística das festas de verão, no centro paroquial.
Recitação do Terço, na Sé (6º e 10º ano).

ser "Dia da Mãe" e "Dia mundial de oração pelas vocações".
Para uns será mais dedicado às mães, para outros aos
sacerdotes, sobretudo párocos, ou outras pessoas, mas,

Dia 10 QUARTA-FEIRA - Act 12, 24 – 13, 5a; Sal 66; Jo 12, 44-50
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (5º e 7º ano).

para nós, não pode deixar de ser o "Dia do Bom Pastor".

Dia 11 QUINTA-FEIRA - Act 13, 13-25; Sal 88; Jo 13, 16-20
21h00 Missa de acção de graças pelo 31º aniversário do Agrupamento 794Vilar, seguida de cantar dos parabéns.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (5º e 7º ano).

Ele concebe e exerce o ofício de pastor. E quem de nós se

No Evangelho, ouvimos dos lábios do próprio Cristo, como
pode considerar de fora? Porventura, não são
verdadeiramente pastores a mãe e o pai na sua família? E o
sacerdote na sua comunidade? E os professores na sua

Dia 13 SÁBADO - Nossa Senhora de Fátima
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Sal 44; Lc 11, 27-28
09h00 Oração de Laudes, no centro paroquial (Unidos ao Papa Francisco, estaremos
a acompanhar a transmissão das celebrações do Santuário de Fátima).
19h00 Missa vespertina, com o agrupamento 191-Aveiro, na Sé
20h30 Missa seguida de procissão de Velas, no Bairro de Santiago.
Dia 14 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano A
INÍCIO DA SEMANA DA VIDA
Act 6, 1-7; Sal 33; 1 Pedro 2, 4-9; Jo 14, 1-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé).
09h30 Caminhada com Santa Joana - saída da Igreja de Soza (Vagos) até ao
Museu de Santa Joana (inscrição no Seminário de Aveiro)
11h00 Missa com promessas do Agrupamento 794-Vilar, seguindo-se almoço e
tarde recreativa na sede da Associação Viver Vilar
Recitação do Terço de 2ª a 6ª feira:
18h30 - Ig. Santo António; 21h - Vilar; 21h30 - Alboi e Bairro de Santiago.
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Dia 12 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DE SANTA JOANA DE PORTUGAL
Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6
10h00 Missa na Sé.
16h00 Procissão pelas ruas da cidade, saindo da Sé e recolhendo à Igreja de Jesus.

escola? E os catequistas nos seus grupos? E os patrões, os
governantes... e os responsáveis disto ou daquilo?
E se não tivermos presente no trabalho que fazemos, na
profissão que exercemos, no lugar que ocupamos... o modo
como Jesus concebe e exerce o Seu Ofício de Bom Pastor,
arriscamo-nos a ser "ladrões e salteadores".
Celebremos o Bom Pastor e peçamos-Lhe a graça de que
haja cada vez mais quem viva e sirva ao Seu jeito.
P. Fausto

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef.
Fax.
Mail.

234 422 182
234 384 535
secretaria@paroquiagloria.org
www.paroquiagloria.org

Dois dedos de Liturgia (19)
- Quando estamos sentados durante a Eucaristia e porquê?
Começando porque responder ao porquê, desde logo
assinalamos que a Sagrada Escritura, entre outras imagens,
transmite-nos Deus Pai sentado num trono, com aspecto
majestoso que convém ao rei do Reis e a Cristo, na sua glória,
sentado à direita do Pai. Estar sentado é posição típica do
rei, do príncipe, do juiz mas, na liturgia, não tem só este
significado de autoridade e prestígio (associada ao presidente
da celebração) mas é também um sinal de paz, de
tranquilidade, de confiança!
O estar sentado é sinal de disponibilidade para uma oração
prolongada de expectativa diante de Deus que se manifesta
na escuta para acolher a palavra; por isso estamos sentamos
durante a proclamação da palavra de Deus para escutarmos com atenção e
confiança. Quando estamos sentados, ficamos numa posição confortável que
favorece a catequese pois, dá-nos a satisfação de ouvir evitando o cansaço,
também ajuda a meditar sobre a Palavra que está a ser proclamada e assim a ser
melhor assimilada. É a atitude de quem fica à vontade e ouve com satisfação,
sem pressa de sair. No próximo número explanaremos um pouco os diversos
momentos em que devemos ficar sentados na Eucaristia.
* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Banco Alimentar

Concerto Espiritual

Decorre nos dias
27 e 28 de Maio a
tradicional campanha de recolha de
alimentos pelo
Banco Alimentar
contra a Fome.
Precisa-se
de
voluntários.
Inscreva-se através do e-mail
ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou pelo
telefone 234381192.

No sábado, 27 de
Maio, às 21h30,
está previsto um
concerto espiritual
"Avé Senhora de
Fátima", com os
coros do arciprestado de Aveiro, no âmbito do centenário
das aparições. Os ensaios começam já
esta segunda-feira e prosseguem nos dias
15 e 22, no centro paroquial e o ensaio
geral será a 25, na Sé. Todos às 21h30.

Retiro para Doentes
Ainda há algumas vagas para o Retiro de Doentes que decorrerá
no Santuário de Fátima, de 10 a 13 de Junho. As inscrições
devem ser feitas na secretaria paroquial até ao dia 11 de Maio.

… e Entrega-te!
Somos convidados, nesta IV semana da Páscoa, a escutar a voz do Bom e Belo
Pastor, que é Jesus, que chama porque ama, e entrega a vida pelas suas ovelhas.
Nesse chamamento, nessa convocação, cheia de ternura e amor, somos também
desafiados a entregar a nossa vida, toda inteira, sem reservas. Maria também nos
ensina essa atitude, também Maria nos ensina esta entrega. Assim, assinalando o
Dia da Mãe e o Dia Mundial das Vocações, conjugando a dimensão da maternidade
e da vocação, recordemos a expressão do profeta Jeremias "O Senhor me chamou
desde o ventre de minha mãe" (Jr 1,5), e rezemos:
Senhora nossa,
acolhe com a benevolência de Mãe,
o acto de entrega que fazemos com confiança
e recomenda todos ao teu dileto Filho,
único Bom e Belo Pastor.
Faz-nos reconhecer a Sua voz
e inspira-nos a entregar a vida,
servindo a Deus nos nossos irmãos.

Um tesouro escondido no Seminário
Os claustros do Seminário de Aveiro recebem a exposição
"Um Tesouro Escondido" que alia textos do padre e poeta
José Tolentino Mendonça a fotografias de Miguel Cupido, num
encontro onde "a vida, a natureza, a arquitectura ou a
simplicidade de um objecto são mote para a reflexão". A
exposição que começa esta segunda-feira e termina no último
dia de Maio, é composta por mais de duas dezenas de
fotografias e reflexões, que pretendem interpelar à fé e à
vocação.

Serviço de túnicas (para a Primeira Comunhão)
Dias 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 de Maio e 2 de Junho, das 17h às 19h30

