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Vinde, Espírito Santo!

Na hora da despedida, oito dias atrás, não houve lágrimas,
mas era evidente o desconforto em todos os presentes. A
tarefa, agora confiada a um pequeno grupo de homens, na
sua maioria pescadores e de poucas letras, era demasiado
pesada.

De famílias sem pergaminhos, os apóstolos não tinham sido
educados para profissões de topo e os saberes da pesca
não os qualificavam para ministros do perdão, romeiros da
paz e da justiça e arautos de Boas Novas, por caminhos e
encruzilhadas.

Mas algo de muito belo e intenso aconteceu na vida de
quantos se encontravam em oração com Maria, Mãe de
Jesus, agora confiada aos cuidados de João.

De repente, um vento impetuoso que soltava a liberdade e
tudo sacudia, um fogo que enchia e queimava o coração,
uma força que não sabiam donde vinha, projetava para fora
os até aqui hesitantes e cautelosos apóstolos.

Agora, sem medo, enfrentam a cidade, sem se deixarem
deter por nada, nem ninguém, de tal modo que, quem os vê
e ouve, se  interroga estupefacto : "não são todos galileus...?"

 É o Espírito Santo, que desceu abundantemente sobre Nossa
Senhora e os que estavam com Ela em oração, que continua
a garantir a fidelidade plena à  missão de Jesus Cristo,
confiada então aos Apóstolos e continuada hoje na Igreja.

Que venha, pois, o Espírito Santo encher o coração dos
fiéis e renovar a face da terra.

P. Fausto
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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)
Peditório à porta da igreja para a Conferência Vicentina.
Ofertório Diocesano para o Apostolado dos Leigos.

10h30 Administração do Sacramento do Crisma, pelo Sr. Bispo.

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - SS. Cristóvão Magallanes e Companheiros, mártires
Tg 3, 13-18; Sal 18 B; Mc 9, 14-29

17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, na sala por cima da sacristia.

Dia 22 TERÇA-FEIRA - S. Rita de Cássia, religiosa

Tg 4, 1-10; Sal 54; Mc 9, 30-37
21h15 Ensaio para todos os coros do arciprestado, no Seminário de Santa Joana,

para preparar a Missa do dia da Igreja Diocesana e a do Corpo de Deus.
21h30 Catequese de adultos, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o crisma, no centro paroquial.

Dia 23 QUARTA-FEIRA - Tg 4, 13-17; Sal 48; Mc 9, 38-40
15h00 Reunião Geral do Movimento de Vida Ascendente, no Seminário.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 24 QUINTA-FEIRA - Tg 5, 1-6; Sal 48; Mc 9, 41-50

Dia 25 SEXTA-FEIRA - S. Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja – S.
Gregório VII, papa – S. Maria Madalena de Pazzi, virgem
Tg 5, 9-12; Sal 102; Mc 10, 1-12

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Dia 26 SÁBADO -  S. Filipe Néri, presbítero
Tg 5, 13-20; Sal 140; Mc 10, 13-16

09h00 Preparação para o Matrimónio, na casa das Dominicanas.
19h00 Missa vespertina em Santiago.
19h00 Tomada de Posse dos Órgãos Diretivos da Confraria do Senhor Jesus

dos Passos, na missa vespertina, na Sé.

Dia 27 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE - Ano B
Deut 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

12h00 Festa da Fé (6º ano) e Festa da Esperança (5º ano), na Missa.
21h30 Terço na Igreja de Santo António, com procissão de velas em honra de

Nossa Senhora de Fátima para a Igreja Paroquial.



- Pentecostes

Dois dedos de Liturgia (63)

Pentekoste hemera significa, em grego,
«dia quinquagésimo». Os Judeus
chamavam «Pentecostes» ou «Festa das
Semanas» à festa da recolecção agrícola
(cf. Ex 23,14), que a seguir uniram à
recordação festiva da aliança com Javé
no Sinai, cinquenta dias após a saída do
Egipto (2Cr 15,10-13).

Os cristãos, desde muito cedo, deram
este nome tanto à Cinquentena Pascal
(as sete semanas de prolongamento da
Páscoa) como ao último dia, o
quinquagésimo. Este dia esteve sempre
marcado pela vinda do Espírito Santo
sobre a comunidade apostólica,
cinquenta dias após a ressurreição de
Jesus (cf. Act 2,1). É, portanto, a
plenitude e a maturidade da Páscoa, o
melhor dom que o Senhor Ressuscitado
fez e continua a fazer à sua comunidade:
o seu Espírito. Naquele dia ficou cheia
de vida a comunidade cristã e começou
a sua abertura missionária, animada pelo
Espírito, pregando a mensagem de Cristo
a todas as nações.

Ao longo dos últimos séculos, este dia
do Pentecostes vinha-se isolando, a
pouco e pouco, convertendo-se em
«Festa do Espírito Santo», e

Onde está o teu
irmão?

Enterrar os mortos

 (7ª obra de misericórdia)

acrescentando-
-lhe, além disso,
uma oitava, como
a das grandes
festas. A reforma do calendário corrigiu
esta tendência. Suprimiu a oitava que
alongava desnecessariamente a
cinquentena e, sobretudo, deu ao
Pentecostes o seu verdadeiro carácter
de plenitude e de conclusão da Páscoa.

O Missal oferece duas missas: para a
Vigília e para o Dia. As leituras, tanto do
AT como do NT, e a rica eucologia
(orações), ajudam a entender o mistério
do Espírito infundido à comunidade pelo
Senhor Ressuscitado. É característica
deste dia a «Sequência» Veni, Sancte
Spiritus.

Além disso, «favoreça-se a celebração
prolongada da Missa da Vigília, que não
tem carácter baptismal como a Vigília
da Páscoa, mas de oração intensa,
segundo o exemplo dos Apóstolos e
discípulos, que perseveravam unânimes
em oração juntamente com Maria, a Mãe
de Jesus, esperando a vinda do Espírito
Santo.
* continuamos a aguardar as vossas questões em

 doisdedosdeliturgia@gmail.com

DE 2ª A 6ª FEIRA:
- 21h30 - Igreja dos Santos

Mártires, no Alboi;
- 21h30 - Bairro de Santiago;
- 21h00 - Vilar.

NA SÉ, ÀS 21H30:
- dia 21 - Grupo de adultos de

preparação para o Crisma
- dia 22 - Movimento de Vida

Ascendente
- dia 23 - Pastoral Familiar
- dia 24 - Rosaristas
- 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

Terço no Mês de Maio

Junho vem aí e os preparativos para as
"Festas de Verão" estão em marcha.
Marque desde já na sua agenda as
noites de 9, 16, 23 e 24, e disponha-
se a sair do conforto do sofá e da
companhia da televisão, para partilhar
connosco, no Parque D. Pedro, a
alegria cristã de pertencer à  Paróquia
de Nossa Senhora da Gloria e o
privilégio de habitar nesta nossa bela
cidade de Aveiro. Será uma experiência
agradável, pelo ambiente alegre e
acolhedor que sempre têm
proporcionado as  Festas de Verão da
nossa Paróquia.

Festas de Verão

Decorre nos dias 2 e 3 de
Junho a tradicional
campanha de recolha de
alimentos pelo Banco
Alimentar contra a Fome. Precisa-se
de voluntários. Inscreva-se através do
e-mail ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou
pelo telefone 234381192.

Banco Alimentar

"Liturgia e Espiritualidade" é o tema
do 44º. Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica, que decorrerá em Fátima de
23 a 27 de Julho. As inscrições já estão
abertas e poderão ser feitas na
secretaria paroquial.

Pastoral Litúrgica


