INFORMAÇÕES

JUNHO

2017

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

04 de JUNHO de 2017

REFLEXÃO

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA - S. Bonifácio, bispo e mártir
Tob 1, 3 – 2, 1b-8; Sal 111; Mc 12, 1-12
17h00 Reunião dos Visitadores dos Doentes, na sala por cima da sacristia.
18h00 Ensaio para a Primeira Comunhão, na Sé.
21h15 Ensaio dos grupos corais para o Corpo de Deus, na igreja Matriz de
Aradas (Verdemilho).
21h30 Reunião do Conselho Pastoral Paroquial, no centro paroquial.
Dia 06 TERÇA-FEIRA - S. Norberto, bispo
Tob 2, 9-14; Sal 111; Mc 12, 13-17
18h00 Ensaio para a Primeira Comunhão, na Sé.
21h15 Reunião de Direcção do Agrupamento 191-Aveiro.
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 Reunião da ACR, na cave da igreja de Vilar.
QUARTA-FEIRA - Tob 3, 1-11a. 16-17a; Sal 24; Mc 12, 18-27
Ensaio para a Primeira Comunhão, na Sé.
Missa em Santiago.
Reunião do secretariado paroquial de pastoral familiar, no centro paroquial.

Dia 08
18h00
21h15
21h30

QUINTA-FEIRA - Tob 6, 10-11 – 7, 1. 9-17 – 8, 4-9a; Sal 127; Mc 12, 28b-34
Ensaio para a Primeira Comunhão, na Sé.
Reunião da Equipa Arciprestal de Pastoral, em S. Bernardo
Reunião geral do Agrupamento 794-Vilar.

Dia 09 SEXTA-FEIRA - S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
Tob 11, 5-17; Sal 145; Mc 12, 35-37
17h00 Missa em Vilar.
18h00 Ensaio para a Primeira Comunhão, na Sé.
21h00 Reunião de Pais do 11ºano (Os Cruzados), no centro paroquial.
Dia 10 SÁBADO - S. Anjo da Guarda de Portugal
Dan 10,2a.5-6.12-14ab ou Ex 23,20-23a; Sal 90; Lc 2, 8-14
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
20h00 Festas de Verão, no Jardim Municipal.
Dia 11 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano A
Ex 34, 4b-6. 8-9; Sal Dan 3, 52; 2 Cor 13, 11-13; Jo 3, 16-18
Missas: 8h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
10h00 Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão), na Sé.
15h00 Assembleia do Secretariado da CIRP.

Vinde Espírito Santo!
Decorridos cinquenta dias desde que o sepulcro está vazio,
no último dia do Tempo Pascal, a Igreja recorda
especialmente a vinda do Espírito Santo. Ao longo deste
tempo, os apóstolos refrescaram a memória, reforçaram a
esperança e esclareceram dúvidas. Tudo isto, porém, não
evitou o desconforto da partida anunciada e leva Jesus a
dizer-lhes solenemente: "Eu estarei convosco até ao fim
dos tempos".
Jesus cumpriu, enviando-lhes o Dom do Espírito, prometido
nas últimas semanas e que, entretanto, em oração, os
discípulos aguardaram reunidos no cenáculo. "E todos ficaram
cheios de Espírito Santo".
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Dia 07
18h00
18h00
21h30
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E os apóstolos, virados do avesso, perderam o medo e
venceram a vergonha de serem discípulos e tornaram-se
audazes, a ponto de parecerem embriagados, tão grandes
eram os sinais de confiança, de esperança, de generosidade
e alegria.
E ainda hoje a Igreja continua a viver da acção do mesmo
Espírito Santo. Com efeito, desde o dia do Baptismo, os
cristãos são vivificados por Ele, e sob a sua inspiração, vão
construindo a comunidade e transformando o mundo, na
fidelidade ao mandato que Jesus deixara a quando da sua
Ascensão ao céu.
Apesar de não nos faltar o Espírito Santo, o que nos falta
muitas vezes é a ousadia e a alegria, a fidelidade e a
esperança que tornem contagiante o nosso testemunho e
credível a nossa acção pastoral!
P. Fausto
Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO
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Festas de Verão'17 - A alegria de sempre!
As Festas de Verão'17 começam no próximo sábado e prosseguem nos dias 17, 18,
23 e 24 de Junho. 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. Neste sentido, abrace o desafio de nos ajudar a realizar as festas de
verão. Disponha-se a colaborar 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?
Registe, então, o programa mais detalhado:
18 DE JUNHO. A ALEGRIA QUE CONTAGIA!
09h30 Caminhada (concentração no
estacionamento do Autocarro Bar)
11h30 Missa campal com a Festa do Pai Nosso
13h00 Almoço
14h30 Jogo por equipas, no Parque
17h00 Encerramento

10 DE JUNHO
20h00 Jantar
21h00 Há festa no coreto, com João Belo
17 DE JUNHO
16h30 Arruada com a Banda Amizade,
no Bairro Histórico de Aveiro
18h30 Coro de Iniciação da Escola
Artística do Conservatório de
Calouste Gulbenkian de Aveiro,
nas escadas do Parque
20h00 Jantar
21h00 Noite Alternativa, com Aveiro
Sound Project

23 DE JUNHO
20h00 Jantar
21h30 Marchas populares, no Largo de
Santo António
24 DE JUNHO
17h00 Arruada com gaitas de fole, no
Bairro Histórico de Aveiro
20h00 Jantar
21h00 Baladas e Canções, com Sérgio Pericão

Meditação - 18 a 19 Junho
Até ao próximo domingo estão abertas as inscrições para o retiro de iniciação
dos Amigos do Deserto, fundados por Pablo D'Ors, padre e escritor. Esta acção é
da responsabilidade do Seminário de Aveiro onde deverá fazer a inscrição pelo email geral@seminarioaveiro.org

… e Vai!
O Pentecostes põe a Igreja na rua! Ir, sair ao encontro para levar a alegria da fé,
a firmeza da esperança, o vigor da caridade é a missão que Cristo ressuscitado
nos confia. É a missão que o Espírito Santo nos anima a fazer cada dia.
Mãe da Igreja,
“que permanecestes firme diante da cruz
com uma fé inabalável
e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição,
reunistes os discípulos à espera do Espírito
para que nascesse a Igreja evangelizadora.
Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados
para levar a todos o evangelho da vida que vence a morte”. (EG 288)

Dois dedos de Liturgia (23)
- Porque se utiliza a cor vermelha no Pentecostes?
A liturgia da Igreja Católica é rica em símbolos e significados, os quais
expressam o que se crê e vive no quotidiano do decorrer do Ano
Litúrgico ajudando a perceber o mistério celebrado e experienciado
na vida cristã. No número 345 da IGMR, sobre as cores, diz: “A
diversidade de cores das vestes sagradas tem por finalidade exprimir
externamente, de modo mais eficaz, por um lado o carácter peculiar
dos mistérios da fé que se celebram; por outro, o sentido progressivo
da vida cristã ao longo do Ano Litúrgico”.
Para a Solenidade de Pentecostes, o Rito Romano escolheu a cor
vermelha, que está normalmente reservada para as festas dos Santos
Mártires (mortos por causa da fé), a Paixão de Cristo (Domingo de
Ramos) ou Sexta-Feira Santa, dia em que Ele derramou o próprio Sangue
pela nossa salvação, e ainda no Sagrado Coração de Jesus assim como
nas celebrações fúnebres do Sumo Pontífice.
De acordo com a Enciclopédia Católica, o vermelho “é a linguagem do fogo e do
sangue: ele indica o ardor da caridade e o generoso sacrifício dos mártires“. O
vermelho de Pentecostes deve ser entendido como referência às chamas (línguas de
fogo) que desceram sobre os apóstolos, bem como ao fogo da caridade ardente que
foi ateado no seu coração depois daquele dia.
* continuamos a aguardar as vossas questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

