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28 de MAIO de 2017 Nº 1565

Agora é a nossa vez !

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.

Dia 29 SEGUNDA-FEIRA - Act 19, 1-8; Sal 67; Jo 16, 29-33
21h30 Recitação do Terço, na Sé (Conselho Pastoral).

Dia 30 TERÇA-FEIRA - Act 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11a
21h00 Reunião da direção do Patronato de Vilar.
21h00 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Grupo de adultos de preparação para o Crisma, no centro paroquial.
21h30 Reunião da equipa de logística das Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Recitação do Terço, na Sé (Acólitos).

Dia 31 QUARTA-FEIRA - Festa da Visitação de Nossa Senhora
Sof 3, 14-18 ou Rom 12, 9-16b; Sal Is 12, 2; Lc 1, 39-56

18h00 Missa em Santiago.
21h30 Tertúlias à Quarta: “Fátima no século ou o século de Fátima”, com

José Miguel Sardica, no CUFC.
21h30 Encerramento do Mês de Maio: Procissão de Velas desde o largo da igreja

de Santo António até à Sé, seguida de Eucaristia. (não há missa às 19h na Sé)

Dia 01 QUINTA-FEIRA - S. Justino, mártir
Act 22, 30: 23, 6-11; Sal 15; Jo 17, 20-26

17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes da Missa.
21h00 Encontro dos crismandos com o Sr. Bispo e celebração penitencial, na

igreja da Vera Cruz.
21h30 Reunião de preparação para o Dia do Encerramento da Catequese, no

centro paroquial.
21h30 Ensaio dos coros paroquiais para a Vigília de Pentecostes, na Sé.

Dia 02 SEXTA-FEIRA - S. Marcelino e S. Pedro, mártires
Act 25, 13b-21; Sal 102; Jo 21, 15-19

15h00 Reunião dos responsáveis da catequese da infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.

Dia 03 SÁBADO - SS. Carlos Lwanga e Companheiros, mártires
Act 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Veni Sancte Spiritus (seq.) ; Jo 21, 20-25

09h30 Encontro do Pré-Seminário (5º e 6ºano), no Seminário de Santa Joana.
19h00 Missa em Santiago.      (não há missa às 19h na Sé)
21h30 Vigília de Pentecostes, na Sé.

Dia 04 SOLENIDADE DO PENTECOSTES - Ano A
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jo 20, 19-23
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
OFERTÓRIO PARA O APOSTOLADO DOS LEIGOS

10h30 Missa presidida pelo Sr. Bispo com Sacramento da Confirmação, na Sé.

"Gloriosa" e "admirável" é como a Liturgia qualifica a
festa que neste domingo celebramos. O ambiente de
glória que a caracteriza e a admiração que provoca em
quem a contempla, vêm da sua ligação ao Mistério Pascal:
Jesus ressuscitou glorioso para subir gloriosamente ao
céu,  a fim de "se sentar à direita do Pai". A solenidade
da Ascensão é, assim, a glorificação de Cristo
ressuscitado.

Sendo glorificação de Cristo, a Ascensão é a festa da
nossa esperança, como diz a oração "colecta" da Missa
de hoje, porque, com Cristo, também a nossa
humanidade sobe e é introduzida na comunhão trinitária
de Deus. Mas é também a festa da Igreja, de todos e de
cada cristão: "Ide e ensinai todas as nações, baptizando-
-as... e ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei".
Não é este, então, o tempo de ficarmos "parados a olhar
o céu", mas de irmos ao encontro dos homens e, no
meio deles, continuar a obra de Jesus.

O desafio não é de adiamento ou mera contemplação,
mas de acção e compromisso em sermos Igreja
permanentemente "em saída", sem medo das
"periferias", como nos recorda, com tanto vigor, o Papa
Francisco, com a certeza de que Jesus estará sempre
connosco até ao fim dos tempos. Agora é a nossa vez!

P. Fausto

INFORMAÇÕES

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

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org
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- O que é a Sequência?
Sequência provem da palavra latina sequentia que significa
o que se segue a, o que está na continuação de. Na liturgia
é um hino que canta loas – de forma lírica e expressiva –
sobre um determinado tema da vida cristã. Está ligada a um
costume medieval de acrescentar uma série de notas à
vogal final do aleluia solene e que se desdobravam depois
num longo vocalizado chamado por muitos de “jubilus do
Aleluia” ou “sequencia”.
Na Idade Média, sobretudo a partir do século XII,
começaram a compor-se, na continuação do aleluia, cantos
poéticos com melodia popular e várias estrofes. A sua
popularidade foi de tal ordem que, dois séculos depois, já havia aproximadamente
de 5.000 “sequências”, praticamente, uma “sequência” própria para cada festa
ou circunstância.
O papa São Pio V, ao codificar o Rito Romano em 1570, eliminou da Liturgia um
grande número de sequências, mantendo somente quatro, mas no século XVIII,
uma quinta foi introduzida (o Stabat Mater). A reforma litúrgica de 1969-1970
aboliu o uso do Dies Irae nas Missas dos Fiéis Defuntos pelo que hoje, conforme
prescreve o n.º64 da IGMR, temos quatro sequências: Victimae Paschali Laudes,
na Páscoa; Veni Sancte Spiritus, em Pentecostes; Lauda Sion Salvatorem, no
Corpo de Deus; Stabat Mater, em Nossa Senhora das Dores. Todas elas facultativas,
excepto nos dias de Páscoa e de Pentecostes. Devem ser proclamadas antes do
Aleluia e preferencialmente com canto.

* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Dois dedos de Liturgia (22)

No próximo sábado, dia 3, decorre um encontro
do Pré-Seminário de Aveiro, para rapazes do 5º
e 6ºano. Começa às 9h30 e termina às 18h e é
subordinado ao tema "Eis-me aqui, envia-me!”
(Isaías 6, 8). Trata-se do último encontro deste
ano deste grupo do Pré-Seminário que tem o
intuito de dar a conhecer o seminário e de ajudar a compreender a missão a que cada
um é chamado. Não nos cansemos de rezar por todos os que aceitam estas propostas
especialmente os que frequentam a nossa catequese. E não desanimemos no desafio e
na proposta aos rapazes para participarem nestes encontros.

Encontro do Pré-Seminário

                                                                    … e Anuncia!
“A Ascensão de Cristo é a nossa esperança: tendo-nos precedido na glória para aí
nos chama como membros do seu Corpo”. É assim que reza a Oração coleta
deste Domingo. Com a ascensão ao Céu, o Senhor ressuscitado, não foge de nós,
por que Ele continua a estar até ao fim, no dom do Espírito Santo, que nos guia
nos caminhos do anúncio do Evangelho. Na ascensão, Cristo atrai o olhar dos
Apóstolos, e o nosso olhar, para nos mostrar que a meta do caminho é o Pai. Com
Maria, Mãe da esperança e Rainha do Céu, somos desafiados a anunciar a alegria
do Evangelho, esperando de Deus o dom da vida eterna, da salvação.

Senhora da Esperança e do Anúncio
ensina-nos a guardar a promessa da boa nova do fim.
Ampara e ilumina a esperança
sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz.
Faz-nos crer e anunciar a todos
que a meta da nossa vida
é o coração bondoso do Pai,

onde Cristo nos prepara um lugar.

A edição das Festas de Verão deste ano iniciará
no segundo sábado do mês de Junho, dia 10, e
contemplará ainda os dias 17, 18, 23 e 24.

Começamos uma semana mais tarde que o habitual
porque no próximo sábado queremos celebrar a Vigília

de Pentecostes.
À semelhança do ano anterior, queremos envolver todos nesta

iniciativa convivial e festiva da nossa comunidade paroquial. A diversidade musical e
artística e a envolvência de instituições da nossa cidade e grupos da Paróquia
procuram trazer um brilho maior à nossa festa. Não nos podemos instalar comodamente
no que sempre foi, mas devemos ousar a criatividade e a busca da novidade.
Por aqui, e deste modo, segue também o desafio e o incentivo a que nos possa
ajudar a realizar as festas de verão, dispondo-se, por exemplo, a ajudar em alguma
das noites de festa, numa tarefa ou trabalho que seja necessário. Também aqui o
trabalho é muito, e poucos, e cada vez menos os trabalhadores. Quer ajudar-nos?

Festas de Verão’17

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


