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21 de MAIO de 2017 Nº 1564

"Não vos deixarei órfãos"

Dia 21 DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano A
Act 8, 5-8. 14-17; Sal 65 ou Act 1, 12-14; Sal 26; 1 Pedro 3, 15-18; Jo 14, 15-21
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

10h00 Missa da bênção de Finalistas presidida pelo Sr. Bispo, na Univ. Aveiro.
16h00 Concerto Mariano pelo Coro da Catedral de Aveiro e Coro Juvenil do

Carmo (Beja), na Sé.

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA
18h30 Reunião da direcção do Patronato de Vilar.
21h00 Festa do Perdão, na Sé.
21h30 Ensaio para o concerto Mariano, no centro paroquial.
21h30 Recitação do Terço, na Igreja de S. Francisco (Vida Ascendente).

Dia 23 TERÇA-FEIRA
19h30 “À volta da mesa”, no CUFC.
21h00 Festa do Perdão, na Sé.
21h30 Recitação do Terço, na Igreja de S. Francisco (Crisma de adultos).

Dia 24 QUARTA-FEIRA
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Festa do Perdão, na Sé.
21h30 Recitação do Terço, na Igreja de S. Francisco (Pastoral Familiar).

Dia 25 QUINTA-FEIRA
21h30 Ensaio geral para o concerto Mariano, na Sé.
21h30 Recitação do Terço, Igreja de S. Francisco (Agrup.191 - Aveiro).

Dia 26 SEXTA-FEIRA
17h00 Missa em Vilar.
21h00 Via Lucis, organizada pelo Agrupamento 794, em Vilar (levar vela).
21h30 Recitação do Terço, na Sé (Rosaristas).

Dia 27 SÁBADO
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

09h30 Confissões para o 5º ano e 6º ano, na Sé.
14h30 Reflexão/Retiro para os crismandos, na igreja do Carmo (termina às 18h).
15h00 Reunião de Pais do 3º ano, no centro paroquial.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto Espiritual "Avé, Senhora de Fátima", na Sé (entrada livre).

Dia 28 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR - Ano A
Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)         (não há missa às 10h em Vilar).
CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME
Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social.

12h00 Festa da Esperança (5º ano) e Festa da Fé (6º ano), na Sé.

Recitação do Terço de 2ª a 6ª feira:
18h30 - Ig. Santo António; 21h - Vilar; 21h30 - Alboi e Bairro de Santiago.

À medida que o Tempo Pascal se aproxima do seu termo,
a Igreja insiste com renovado fervor e vigor em celebrar
as maravilhas de Deus,  sobretudo a maior de todas, a
Ressurreição de Jesus Cristo,  e pede que, sem nunca
nos cansarmos,  seja o nosso júbilo tão intenso que
chegue aos confins do mundo.

A Liturgia destas últimas semanas vai - nos dando conta
dos sinais de ansiedade e desconforto estampados no
rosto dos discípulos, a que Jesus responde com
esclarecimentos,  recomendações e confidências, ao
ponto de hoje, solenemente, lhes garantir, que, em
circunstância alguma, os deixará órfãos. Esta promessa
marcará as suas vidas  para sempre.

A promessa de Jesus aos discípulos de nunca os abandonar
trouxe -lhes paz, motivou-os  ao acolhimento do
Paráclito, que o Pai haveria de enviar como defensor e
Espírito de verdade, e mantém-se actual para nós.

Em circunstâncias tão conturbadas e poluídas, como as
que vivemos, a certeza da fidelidade de Jesus é
verdadeira lufada de ar fresco que nos enche a alma,
enxuga as lágrimas e nos desafia a darmos rosto à
esperança e à paz.

P. Fausto

INFORMAÇÕES
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- O que é o Martirológio Romano?
Esta pergunta foi-nos enviada, num
conjunto diversificado de perguntas,
por e-mail, que iremos reponder ao
longo do tempo. Como tivemos a graça
de ver, na passada semana, o Papa
Francisco inscrever dois novos santos
portugueses no elenco dos Santos da
Igreja, damos resposta a esta.
O Martirológio Romano é um livro
litúrgico que contém o elenco (listagem) dos santos e beatos honrados pela
Igreja Católica Romana. Apesar do nome latino deste catálogo fazer referência
apenas aos Mártires de Roma, a verdade é que hoje nele se incluem muitos
santos e beatos não mártires, do mundo inteiro, alguns até anteriores ao
cristianismo (por exemplo, as grandes figuras do Antigo Testamento, como Abraão
ou Moisés). Pelo facto de se tratar de uma lista que teve a sua primeira versão
em 1584, mas cujo conteúdo se alargou também aos não mártires, houve e haverá
sempre necessidade de a actualizar e rever, sempre que houver a declaração de
um novo beato ou santo.
Diz-se na mais recente edição portuguesa, de 2013: «A sua última edição está
conforme a segunda edição típica latina de 2004, e vai enriquecida com os novos
Santos e Beatos até Junho de 2013. Apesar desta actualização, o Martirológio
não se apresenta como um catálogo completo de todos os que gozam da visão
de Deus. A lista dos Santos e Beatos, portanto, não é exaustiva, nem apresenta
elogios extensos».

* envie as suas questões para doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (21)

No Domingo do Pentecostes, dia 4 de Junho, na missa das 10h30,
serão crismados jovens e adultos da nossa paróquia, da paróquia da
Vera Cruz e  alguns universitários que se prepararam no CUFC. Esta
celebração será presidida pelo Sr. Bispo. Os crismandos têm marcado
um tempo de reflexão/retiro, no próximo sábado, dia 27 de Maio, das

14h30, às 18h, na igreja do Carmo. No dia 1 de Junho, está marcado o encontro com o
Sr. Bispo e também a celebração da reconciliação, na igreja da Vera Cruz, às 21h.

Pentecostes com Crisma

                                                             … e Testemunha!
Neste VI Domingo da Páscoa, a caminho do Pentecostes, somos desafiados a ser
e a dar testemunho. O Espírito Santo, que nos é dado, não é para ser guardado
e encerrado, mas para tornar ainda mais forte e mais belo o nosso testemunho
de Cristo. Abrindo-nos ao grande dom de Cristo ressuscitado, e tendo Maria, que
esteve sempre presente junto dos Apóstolos, em oração, como modelo de
evangelização, procuremos que a nossa vida seja um testemunho contagiante,
alegre e feliz da fé.

Mãe do Evangelho vivo,
ajudai-nos a testemunhar o amor de Deus
revelado por Jesus, Teu Filho.
“Dai-nos a santa audácia de buscarmos novos
caminhos
para que chegue a todos o dom da beleza que não
se apaga”. (EG 288)
Renovai em nós o ardor,
e fazei-nos evangelizadores com espírito,

sem medo e sem vergonha.

Já está a ser preparada a edição das
Festas de Verão de 2017. A equipa do
programa e a equipa da logística já
iniciaram os respectivos trabalhos para
que no mês dos santos populares, como
é tradicional, possamos fazer a
experiência de encontro, congregação
e convívio, manifestando
também a alegria de ser
cristão. Então, reserve as
noites de 10, 17, 23 e 24
de Junho, e ainda o
domingo dia 18, durante
o dia, para esta iniciativa
paroquial.

Festas de Verão’17

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

Na ação congrega-
dora "Felizes os que
sabem partilhar"
foram doados e
recolhidos mais de
750kg de bens alimentares
diversificados que já estão nas
Conferências Vicentinas da Paróquia.
Além disso, muitos foram os que
optaram por deixar uma oferta
monetária: tudo servirá para o mesmo
apoio e auxílio aos pobres da
comunidade. No final das missas deste
sábado e domingo, as Vicentinas fazem
o habitual peditório.

Bens recolhidos

Encerraremos o Mês de Maio,
no dia 31, com procissão de
velas desde o largo da igreja
de Santo António até à Sé,
seguida de Eucaristia


