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Quem se atreve ?

Para Jesus a pessoa nunca perde a dignidade, apesar do
seu pecado,  mas é o sofrimento o que mais o aflige. Assim
mostra o episódio do Evangelho de hoje. Diante de uma
mulher apanhada em adultério, Jesus não a julga, não a
condena, olha-a e comove-se com o sofrimento e a angústia
de quem, apanhada em flagrante, sabe que não lhe vão
perdoar.

Ao seu redor, com os bolsos cheios de pedras, todos se
dispõem ao linchamento desta mulher frágil e pecadora.
Para cumprimento da Lei.

Jesus, que não veio para condenar o mundo e tantas vezes
disse que a alegria de Deus está em perdoar... levanta-se, e,
sem negar o valor da lei, olhos nos olhos, lança a todos o
mais radical desafio: "Quem de entre vós estiver sem pecado
atire a primeira pedra". Os que passam a vida a criticar e se
dispõem sempre a condenar, os que vêem melhor o argueiro
na vista dos outros que a trave nos seus olhos, os religiosos
e cumpridores zelosos da lei mas em situação de
incumprimento incorrigível dos deveres de justiça, de
verdade, de solidariedade..., todos acusavam e se
acotovelavam para fazer justiça.

"Aproximam-se os dias solenes da paixão salvadora e da
ressurreição gloriosa".

Aproveitemos este tempo de Graça para deixar cair as
pedras que temos nas mãos, esvaziar os bolsos daquelas
que queremos atirar aos outros e deixemos que Deus nos
arrume o coração, para celebrarmos na santidade as
próximas Solenidades Pascais.

P. Fausto

Dia 07 DOMINGO V DA QUARESMA - Ano C
Is 43, 16-21; Sal 125; Filip 3, 8-14; Jo 8, 1-11
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar).

16h00 Procissão do Senhor dos Passos, com saída da Igreja.
21h30 Concerto da Paixão segundo S. João, pela Filarmonia das Beiras e Coro

do DECA, na Igreja.

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Jo 8, 1-11
21h00 Ensaio para a Missa Crismal, na Igreja do Seminário.
21h00 Confissões na Igreja de Cacia.
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial.

Dia 09 TERÇA-FEIRA - Num 21, 4-9; Sal 101; Jo 8, 21-30
21h00 Confissões na Igreja de Santa Joana.
21h30 Catequese de Adultos de preparação para o Baptismo, Crisma e

Eucaristia (Iniciação Cristã), no centro paroquial.
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.

Dia 10 QUARTA-FEIRA - Dan 3, 14-20. 91-92. 95; Sal Dan 3, 52; Jo 8, 31-42
16h30 Confissões para o 6º ano de catequese, na igreja.
18h00 Missa em Santiago.
21h00 Confissões na Igreja da Vera Cruz.

Dia 11 QUINTA-FEIRA - Solenidade da Dedicação da Igreja Catedral de Aveiro
Gen 17, 3-9; Sal 104; Jo 8, 51-59

19h00 Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo.
21h30 Confissões, na igreja.

Dia 12 SEXTA-FEIRA - Jer 20, 10-13; Sal 17; Jo 10, 31-42
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Via-Sacra, na igreja.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”,  na Igreja.

Dia 13 SÁBADO - Ez 37, 21-28; Sal Jer 31, 10; Jo 11, 45-56
15h00 OFS: Visualização do filme "Papa Francisco, um Homem de Palavra",

seguida de Eucaristia, na Igreja de S. Francisco.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 Concerto "Via Crucis" pela Banda Amizade, na Igreja.

Dia 14 DOMINGO DE RAMOS NA PAIXÃO DO SENHOR - Ano C
Is 50, 4-7; Sal 21; Filip 2, 6-11; Lc 22, 14 – 23, 56 ou Lc 23, 1-49
Missas: 8h30, 11h e 19h (Sé); 10h (Vilar).
DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE

11h00 Bênção dos Ramos junto à igreja de Santo António e procissão para a
Sé, seguida de Eucaristia, presidida pelo Sr. Bispo.

21h00 Ensaio todos os Grupos Corais da Paróquia para preparação do Tríduo
Pascal, na Sé.

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
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Rezar com arte

Dia 7 -Paixão segundo S. João

No dia 7 de abril, às 21h30, na Sé, a
Orquestra Filarmonia das Beiras
juntamente com a Classe de Coro do
DeCA/Universidade de Aveiro irão
interpretar num Concerto a Paixão
Segundo São João, J. S. Bach.

Dia 13 - Via Crucis

A Banda Sinfónica de Aveiro (Banda
Amizade) e o seu Coro de Câmara
dirigidos pelo Maestro Carlos Marques
e Maestrina Susana Milena vão
apresentar o concerto “Via Crucis”.
Uma obra poderosa escrita pelo Carlos
Marques alusiva à época quaresmal.
Será às 21h30, na Sé.

Dia 17

Em plena semana Santa, quarta-feira,
às 21h30, na Sé, a Orquestra Filarmonia
das Beiras e Coro Voz Nua vão-nos
proporcionar mais um concerto

A entrada será gratuita

Partilha  Quaresmal

Foram já distribuídos os "envelopes do
contributo penitencial".

Podem ser devolvidos nas próximas
semanas e entregues na sacristia,  na
secretaria, ou deixados nos cestos dos
ofertórios de qualquer uma das Missas.

Tudo o que vier dentro é para acorrer
às necessidades do Povo Venezuelano,
como determinou o Sr. Bispo, que assim
escreveu na Sua Mensagem Pastoral
para a Quaresma em curso.

Toda a nossa solidariedade será
encaminhada pelos Serviços
Diplomáticos da Santa Sé, para termos
a certeza de que tudo quanto damos
chega em segurança ao seu destino e
entregue a quem mais precisa.

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO

Arciprestado de Aveiro

Data Local Horário

8.Abr / 2ªf Cacia 21h

9.Abr / 3ªf Sta.Joana 21h

10.Abr / 4ªf Vera Cruz 21h30

11.Abr / 5ªf Glória 21h30

O Papa aos jovens

“«Jovens, não renuncieis ao melhor da
vossa juventude, não observeis a vida
de uma varanda. Não confundais a
felicidade com um sofá nem passeis
toda a vossa vida diante de um ecrã.
Tampouco vos deveis converter no
triste espetáculo de um veículo
abandonado. Não sejais automóveis
estacionados, pelo contrário, deixai
brotar os sonhos e tomai decisões.
Arriscai, mesmo que vos equivoqueis.»
(Cristhus vivit, 143)

Dia Paroquial do Doente e Idoso

Vai decorrer no domingo dia 28 de
Abril - Domingo da Misericórdia - na
missa das 12h, o Dia Paroquial do
Doente e Idoso com Sacramento da
Unção dos Doentes.

Os destinatários deste Sacramento
deverão inscrever-se na Secretaria
Paroquial ou na Sacristia, até ao
próximo dia 20 de Abril, e deverão
preparar-se atempadamente para o
efeito.

Há serviço de confissões às 3ªf, 5ªf e
6ªf, das 9h às 11h e às 4ºf das 17h às
19h.

Querer menos sem deixar
nada do que está a mais

Desintoxicar é um desejo bom e
necessário, para nós que, de facto,
vivemos tão intoxicados, tão cheios,
tão saturados, tão sôfregos, tão
dispersos. E, tantas vezes, tão vazios.
No Ocidente, o desejo de menos será
consequência de termos demasiado:
demasiada comida, demasiada
informação, demasiadas experiências,
demasiado divertimento, demasiadas
possibilidades, demasiada sofisticação.
Por isso, mesmo este desejo de
desintoxicação pode revelar-se
ambíguo. Se o desejo de menos
caminha junto com a indisponibilidade
para deixar o que quer que seja,
colocar a questão da desintoxicação
pode ser, ela mesmo, sinal de toxidade.
Efetivamente, queremos light, mas com
o prazer fácil do fastfood; queremos
sem açúcar, mas continuando a beber
refrigerantes; queremos sem gordura,
mas continuando a comer batatas
fritas; queremos saborear, mas de modo
imediato e intenso – vale para a vida
espiritual e para a liturgia, como para
a música e a literatura; queremos uma
vida mais simples, mas sem deixar
qualquer comodidade. Queremos sol
na eira, mas com chuva no nabal.

Quanto bastará para termos o
necessário? Poderemos guardar no
coração o desejo de renunciar ao
supérfluo para viver só do necessário?

[Pe José Frazão, sj.]
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