ABRIL

INFORMAÇÕES

2018

Dia 01 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO SENHOR - Ano B
Act 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Ev Jo 20, 1-9
Missas:10h30, 12h e 19h (Sé); 9h (Santiago); 10h (Vilar)
15h00 Visita Pascal, em Vilar.

01 de ABRIL de 2018

Nº 1603

REFLEXÃO

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - Act 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15
Dia 03 TERÇA-FEIRA - Act 2, 36-41; Sal 32; Jo 20, 11-18
08h30 LAUSPERENE DIOCESANO (termina com a Missa às 19h) - Consulte o
horário no interior.
21h30 Reunião da ACR, na cave da Capela de Vilar.
Dia 04 QUARTA-FEIRA - Act 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35
18h00 Missa em Santiago.
19h00 Comemoração dos 325 anos de Beatificação de Santa Joana, na Sé.

Dia 06 SEXTA-FEIRA - Act 4, 1-12; Sal 117; Jo 21, 1-14
15h30 Reunião geral dos responsáveis da catequese da infância, no centro
paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

A Equipa Paroquial e a Equipa

INFORMAÇÕES

Dia 08 DOMINGO II DE PÁSCOA (Divina Misericórdia) - Ano B
Act 4, 32-35; Sal 117; 1 Jo 5, 1-6; Jo 20, 19-31
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

"Buscais a Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou, não
está aqui. Não vos assusteis”, disse o jovem, de túnica
branca, às mulheres, que, ainda de noite, foram ao sepulcro,
onde tinham depositado à pressa o corpo de Jesus.
O encontro imprevisto com um desconhecido assustou-as,
mas não as demoveu de entrarem no sepulcro e examinarem
as ligaduras no chão e o lençol dobrado. Mas do corpo
procurado, nem sinais. Fora reinava o silêncio e o cheiro a
primavera florida!

Dia 05 QUINTA-FEIRA - Act 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48

Dia 07 SÁBADO - Act 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15
17h30 IX Sessão de Formação de Acólitos sobre "Alfaias litúrgicas", na sala
por cima da sacristia.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

"Não vos assusteis !"

Algo estranho se passara naquela noite, que fez remover a
grande pedra e desaparecer o corpo de Jesus. Um misto
de sentimentos enchia o coração das mulheres, que, sem
saber que fazer e cada vez mais assustadas, voltaram para
casa a correr. Não era, porém, possível, calar a experiência
da madrugada!
Aos discípulos e a Pedro chegou logo a notícia. E começou
o alvoroço que perdura e nos faz cantar, com toda a alma,
dois mil anos passados, "Cristo Ressuscitou, Aleluia!".
Que a certeza e a alegria da Ressurreição nos tornem
testemunhas credíveis de Deus, que, em Cristo, Se revela
cheio de Amor e rico de Misericórdia para com a humanidade.
Uma Santa Páscoa para todos.

Redactorial do Diálogo deseja a

P. Fausto

todos os paroquianos e amigos
uma SANTA e FELIZ PÁSCOA !

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 (56) com o Papa

LAUSPERENE DIOCESANO

- Liturgia Eucarística:
Apresentação dos dons
(audiência de 28 de fevereiro 2018)
À Liturgia da Palavra segue-se a Liturgia
eucarística. Nela, através dos sinais
sagrados, a Igreja torna continuamente
presente o Sacrifício da nova aliança,
selada por Jesus no altar da Cruz. O
primeiro altar cristão foi o da Cruz, e
quando nos aproximamos do altar para
celebrar a Missa, a nossa memória vai
ao altar da Cruz, onde se realizou o
primeiro sacrifício. O sacerdote, que
na Missa representa Cristo, cumpre
aquilo que o próprio Senhor fez e
confiou aos discípulos na última Ceia:
tomou o pão e o cálice, deu graças e
distribuiu-os aos discípulos, dizendo:
«Tomai e comei... bebei: isto é o meu
Corpo... isto é o cálice do meu Sangue.
Fazei isto em memória de mim!».
Obediente ao mandato de Jesus, a
Igreja dispôs a Liturgia eucarística em
momentos que correspondem às
palavras e aos gestos realizados por Ele
na vigília da sua Paixão. Assim, na
preparação dos dons levam-se ao altar
o pão e o vinho, ou seja, os elementos
que Cristo tomou nas suas mãos. Na
Prece eucarística damos graças a Deus
pela obra da redenção, e as ofertas
tornam-se o Corpo e o Sangue de Jesus
Cristo. Seguem-se a fração do Pão e a
Comunhão, mediante a qual revivemos
a experiência dos Apóstolos que
receberam os dons eucarísticos das
mãos do próprio Cristo.
Portanto, ao primeiro gesto de Jesus:
«Tomou o pão e o cálice do vinho»,
corresponde a preparação dos dons.
É bom que o pão e o vinho sejam

apresentados ao sacerdote pelos fiéis,
porque eles significam a oferta
espiritual da Igreja ali congregada para
a Eucaristia.
Há o altar, que é Cristo, mas sempre
em referência ao primeiro altar, que é
a Cruz; e ao altar, que é Cristo, levamos
o pouco dos nossos dons, o pão e o
vinho, que depois se tornarão muito:
o próprio Jesus que se oferece a nós!
A espiritualidade da doação de si, que
este momento da Missa nos ensina,
possa iluminar os nossos dias, os
relacionamentos com os outros, aquilo
que levamos a cabo e os sofrimentos
que encontramos, ajudando-nos a
construir a cidade terrena à luz do
Evangelho.
* continuamos a aguardar as vossas
questões em doisdedosdeliturgia@gmail.com

Em preparação do Congresso
Eucarístico Diocesano, a Diocesse de
Aveiro vive um “Lausperene
Diocesano” que tem lugar, a cada dia,
em cada uma das Paróquias da Diocese
de Aveiro. No próximo dia 3 de Abril,
terça-feira, é a vez da nossa paróquia.
O Horário será o seguinte:

Retiro para Doentes
Realiza-se de 28 a 31 de Julho de 2018,
o Retiro Diocesano para Doentes em
Fátima. Este retiro destina-se a
doentes em tratamentos diversos, em
luto, ou outros, desde que sintam
capacidade de nele participar. As
despesas de alojamento e alimentação,
assim como o acompanhamento
Espiritual, Médico e de Enfermagem são
da responsabilidade do Santuário de
Fátima. O doente apenas paga o
transporte em autocarro.
Os participantes das várias localidades
terão autocarro à sua espera, nos
locais definidos, que os conduzirão a
Fátima, à Casa de Retiro Nª Srª. das
Dores e os trarão de volta ao local de
embarque.
As inscrições são abertas, mas
limitadas. O prazo de inscrição termina
a 30 de Abril. Para mais informações
contacte a Secretaria da Paróquia.

8h30
9h15
9h30
10h - 11h
11h - 12h
12h - 13h
14h - 15h
15h - 16h

Santa Missa
Exposição do Santíssimo
Oração de Laudes
Consagradas
Catequistas
Rosaristas
Terço (12h)
Vida Ascendente
Ofícinas de Oração
Hora Intermédia (15h)
16h - 17h OFS
17h - 18h Ministros Extraordinários
da Comunhão
18h00
Oração de Vésperas
18h30
Benção e Reposição do
Santíssimo
19h00
Santa Missa

Só o abraço fraterno
pode dissipar a
hostilidade e o medo
do outro.
(Papa Francisco)

