INFORMAÇÕES

MAIO

2018

Dia 13 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR - Ano B
Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23 ou Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 11h30 (Vilar)
Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social.
Ofertório para os Meios de Comunicação Social.
Início da Semana da Vida.
11h30 Aniversário do Agrupamento 794: Eucaristia com promessas de Lobitos
e Pioneiros, em Vilar (não há missa às 10h), seguindo-se almoço
convívio a partir das 13h.

REFLEXÃO

13 de MAIO de 2018

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - S. Matias, Apóstolo – FESTA
Act 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jo 15, 9-17
Dia 15 TERÇA-FEIRA - Act 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11a
21h30 Reunião do Sr. Bispo com todos os crismandos no Salão Nossa Senhora
da Glória, no centro paroquial.
21h30 Debate sobre “Eutanásia...o que está em jogo”, no CUFC.
Dia 16
10h00
15h00
18h00
21h00
21h30

Dia 19
15h30
17h00
19h00

SÁBADO - Act 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jo 21, 20-25
Reunião de Pais do 3° ano de Catequese, no centro paroquial.
Reunião com os Crismandos, na Igreja.
Missa vespertina, na Sé e em Santiago.

Dia 20 SOLENIDADE DO PENTECOSTES - Ano B
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 ou Gal 5, 16-25; Jo 20, 19-23
ou Jo 15, 26-27; 16, 12-15
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Ofertório Diocesano para o Apostolado dos Leigos.
10h30 Administração do Sacramento do Crisma, pelo Sr. Bispo.

INFORMAÇÕES

Dia 18 SEXTA-FEIRA - S. João I, papa e mártir
Act 25, 13b-21; Sal 102; Jo 21, 15-19
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Despedida
Desta vez foi. Os discípulos já estavam habituados aos
encontros com o Ressuscitado em cada domingo. Foram
momentos surpreendentes e bem aproveitados para
refrescar a memória, esclarecer dúvidas, limpar lágrimas
e arrumar o coração.
Ao contrário das outras vezes, porém, desta, deixou
trabalho de casa: "Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for
baptizado será salvo; mas quem não acreditar será
condenado".

QUARTA-FEIRA - Act 20, 28-38; Sal 67; Jo 17, 11b-19
Conselho Presbiteral na Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha.
Reunião dos Grupos do Movimento Vida Ascendente.
Missa em Santiago.
Confissões para os Crismandos, na Igreja.
Reunião da Comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 17 QUINTA-FEIRA - Act 22, 30: 23, 6-11; Sal 15; Jo 17, 20-26

Nº 1609

Jesus não ensinou um guião doutrinal, não deixou manual
de instruções para conquistar o poder ou converter o
coração, não inventou qualquer varinha mágica, não deu
chave de solução para os problemas e inquietações que
afectam cada homem e a sociedade de cada tempo, deu
apenas aos discípulos a missão de pregar o Evangelho.
Ontem e hoje, pregar o Evangelho consiste
fundamentalmente em anunciar que Deus ama a todos,
quer-nos felizes e não desiste de ninguém. Esta é a Boa
Nova que importa fazer chegar ao coração dos homens
de todas as latitudes e culturas. Hoje cabe-nos fazê-lo.
Alguns pela palavra e todos pelo testemunho. É o desafio
de Jesus na Solenidade da Sua Ascensão.
P. Fausto
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Dois dedos de Liturgia (62)
- porque celebramos os santos?
O culto aos Santos começou
sobretudo com a recordação dos
mártires. É natural que uma
comunidade recorde os seus defuntos
e, de modo especial, os mais distintos.
Ao celebrar os dias natalícios dos
Santos [isto é, da morte], ela proclama
o Mistério Pascal realizado neles, que
sofreram e foram glorificados com
Cristo, propõe aos fiéis os seus
exemplos, que conduzem todos por
Cristo ao Pai, e pelos seus méritos
implora os benefícios de Deus».
Honrar os santos significa, antes de
mais, honrar a Deus Pai, o todo Santo.
As pessoas podem ser chamadas
«santas», embora tenham tido as suas
debilidades, enquanto souberam imitar
a santidade de Deus, segundo o antigo
mandato: «Sede santos, porque Eu, o
Senhor, vosso Deus, sou Santo».
Em segundo lugar, os santos são o
melhor fruto da Páscoa de Jesus
Cristo, o «Santo de Deus»: ouviram a
sua palavra e puseram-na em prática,
assimilaram as suas bem-aventuranças
e o seu estilo de vida. Honrar os santos
é celebrar o êxito de Cristo, porque
são como seus sinais viventes neste
mundo; ao celebrar o trânsito dos
Santos, proclamamos o Mistério Pascal
cumprido neles.
Os santos são também um dom do
Espírito à sua Igreja. O Espírito
chamado por antonomásia «Santo»,
continua a animar a comunidade cristã,

enchendo-a dos seus carismas. Umas
vezes é o Espírito da Verdade e da
Sabedoria quem suscita homens e
mulheres cheios de saber; outras, o
Espírito de Amor, que os move a
dedicar-se aos pobres e doentes ou à
educação; ou o Espírito da Fortaleza,
que lhes dá força no testemunho do
martírio. Os santos são frutos da
presença animadora do Espírito à
humanidade.
Finalmente, os Santos são também a
glória e o modelo da comunidade
eclesial. A sua existência, próxima ou
afastada no tempo e na geografia,
honra toda a comunidade. Mostramlhe que é possível viver o Evangelho
de Cristo. São uma nota de esperança
e um estímulo para toda a Igreja. E,
além disso, desde a sua existência no
Céu, não cessam de interceder por nós
diante do Pai, e a sua fraterna
solicitude contribui muito para
remediar a nossa debilidade.
* continuamos a aguardar as vossas questões em
doisdedosdeliturgia@gmail.com

Onde está o teu irmão?
Visitar os presos (6ª obra de misericórdia)

Terço no Mês de Maio
Decorre,
como
habitualmente, neste
mês de maio a Oração
do Terço diária em
diferentes locais da
nossa paróquia.
Chamamos a atenção
que em virtude de a
nossa Igreja estar
ocupada com actividades relacionadas
com o Crisma, o Terço, nos dias 16 e
18 é transferido para a Igreja de Santo
António, mantendo-se a ordem dos
grupos já publicada.
DE

2ª

A

6ª

FEIRA:

- 21h30 - Igreja
dos
Santos
Mártires, no Alboi;
- 21h30 - Bairro de Santiago;
- 21h00 - Vilar.
NA

SÉ,

ÀS

21H30:

- dia 14 - M.E.C.s
- dia 15 - O.F.S.
- dia 16 - 5º e 6º ano de Catequese
(Igreja de Santo António)
- dia 17 - Irmandades
- dia 18 - 8ºano de Catequese
(Igreja de Santo António)
- dia 21 - Grupo de adultos de
preparação para o Crisma
- dia 22 - Movimento de Vida
Ascendente
- dia 23 - Pastoral Familiar
- dia 25 - 12º ano de Catequese
- dia 27 - Procissão de Velas das
Igrejas de Santo António
e S. Francisco para a Sé.
- dia 28 - Rosaristas
- dia 29 - Conselho Pastoral
- dia 30 - Catequese de Infância e
Agrup. 191

Decorre de 13 a 20 de Maio mais uma
Semana da Vida, este ano com o tema:
EUTANÁSIA… O QUE ESTÁ EM JOGO?.
O Secretariado Diocesano de Pastoral
Familiar, juntamente com a ADAV – Aveiro
e o Centro de Estudos de Bioética
organizam
uma
sessão
de
esclarecimento no dia 15 de Maio às
21h30 no CUFC com o tema:
“Legalização da Eutanásia: o que está
em causa?”. Não deixe de participar.
Deixamos ainda aqui a proposta de
Oração para esta Semana.
ORAÇÃO PELA VIDA
Pai Santo, Amor Criador, Senhor da vida,
Deus providente e todo-poderoso: desde toda
a eternidade quisestes o ser e a vida de cada
um de nós, e enviastes o vosso Filho ao
mundo a fim de que tenhamos a Vida e a
tenhamos em abundância.
Dai-nos o vosso Espírito vivificante para que,
sempre, em qualquer circunstância e sem
excepção alguma, defendamos, amemos e
sirvamos a vida, dignidade, direitos e
integridade de cada ser humano - desejado ou
imprevisto, são ou enfermo, escorreito ou
deficiente - desde o momento da sua
concepção, ou fase unicelular, e em todas as
fases da sua existência até à morte natural, e,
indo, assim, ao vosso encontro, alcancemos
a felicidade eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito
Santo. Amen.

