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Dia 03 - DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano A
Act 2, 14a.36-41; Sal 22; 1 Pedro 2, 20b-25; Jo 10, 1-10
«Eu sou a porta das ovelhas»
Missa: 10h00 – com transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro online,
presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.
* Dia da Mãe.
* DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES.
Dia 04 - SEGUNDA-FEIRA - Act 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 11-18
«O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas»
Dia 05 - TERÇA-FEIRA - Act 11, 19-26; Sal 86; Jo 10, 22-30
«Eu e o Pai somos um só»
Dia 06 - QUARTA-FEIRA – Act 12, 24 – 13, 5a; Sal 66; Jo 12, 44-50
«Eu vim como luz do mundo»
Dia 07 - QUINTA-FEIRA - Act 13, 13-25; Sal 88; Jo 13, 16-20
«Quem recebe aquele a quem Eu enviar é a Mim que recebe»
Dia 08 - SEXTA-FEIRA - Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida»
Dia 09 - SÁBADO - Act 13, 44-52; Sal 97; Jo 14, 7-14
«Quem Me vê, vê o Pai»
Dia 10 - DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano A
Act 6, 1-7; Sal 33; 1 Pedro 2, 4-9; Jo 14, 1-12
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida»
Missa: 10h00 – com transmissão exclusiva online pela TV-DioceseAveiro online,
presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.
INÍCIO DA SEMANA DA VIDA

“CATEQUESE EM NOSSA CASA” (1º-6ºano) - portal Educris no YouTube
(https://www.youtube.com/user/canaleducris). De 2ª feira a Sábado,
às 18h30;
“Projeto SAY YES” (Jovens – Rumo àss JMJ20200) - programa Ecclesia “A Fé
dos Homens” emitido na RTP2. 4ª feira, às 15h.
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Viver para Servir
Os discípulos, inicialmente tolhidos pelo medo e depois
perplexos e incrédulos, já aguardam com naturalidade a
visita dominical que o Mestre lhes faz, depois da
Ressurreição. E este é já o quarto domingo.
Já ninguém tem dúvidas sobre o que aconteceu na noite
daquele "primeiro dia da semana", mas em relação ao
futuro as certezas são poucas. Sempre atento, a
preocupação de Jesus parece agora centrar-se em
proporcionar aos discípulos aquele grau de confiança e
segurança interior que dá a estabilidade e liberdade
necessárias à missão. Daí a catequese deste domingo ser a
do Bom Pastor.
Como então, também hoje precisamos de ouvir esta
catequese. Porventura, não é incerto o nosso futuro e
inseguro o presente? Apesar dos avanços da ciência e da
técnica, não continuamos pequenos e vulneráveis face às
arremetidas de um vírus? Quem imaginava há uns meses
atrás a situação actual em que se encontra a humanidade?
No meio de tudo isto, como é bom ouvir da boca de Jesus:
"Eu Sou o Bom Pastor... Conheço as minhas ovelhas... Eu
vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham
em abundância..."
Vida para todas e não apenas para algumas. E não apenas
vida com aquele mínimo sem o qual não há qualidade de
vida, mas vida a jorros. Estas palavras, não fazendo parte
de um qualquer discurso de circunstância ou de homilia de
pregador inflamado, são palavras proferidas por quem ama
desmedidamente cada uma e todas as ovelhas, são
palavras de quem, livremente e com autoridade, continua
a dizer hoje, e pelos séculos fora, que a vida só presta se
for vivida generosamente ao serviço dos outros.
P. Fausto

Proposta de vivência
do Mês de Maio

O Departamento da Catequese da
Infância partilha o desafio que foi
proposto para o arciprestado de
Estarreja-Murtosa, por forma a
alargar a iniciativa a toda a Diocese
pretendendo chegar à maior parte
dos lares e famílias Diocesanas.
Neste Mês, é tradição rezar o Terço
em casa, com a família.
Por isso, as nossas famílias Cristãs
são convidadas a redescobrir a
beleza desta Oração, individual ou
em
família,
interior
e
exteriormente.
Assim, para que valorizemos a
Oração do Terço propõe-se o desafio
de cada família CRIAR/CONSTRUIR o
seu próprio TERÇO e preparar um
espaço de oração com uma imagem
de Nossa Senhora com uma vela e
uma cruz.
Cada dezena deve ter uma cor
diferente para dar o sentido da
universalidade da Oração (PAN), à
semelhança do Terço Missionário
que também é colorido.
No dia 3 de Maio, Dia da Mãe,
Domingo do Bom Pastor, somos
convidados a colocar o Terço, fora
de casa, de forma visível para o
exterior.
No dia 13 de Maio, procurem
acender uma vela branca e rezar de
forma mais profunda e intensa esta
Oração, em Família!

«Catequese
Nota Pastoral:
A vida pastoral em tempos
de pandemia

O
Conselho
Permanente
da
Conferência Episcopal reuniu, no dia
21 de abril, para «preparar
orientações gerais, em diálogo com
as autoridades governamentais e de
saúde, (…) com a retomada possível
e
gradual
das
celebrações
comunitárias da Eucaristia e outras
manifestações
cultuais».
(…)
também a nossa diocese de Aveiro
está
solidária
com
tantos
profissionais de saúde (…) para todos
uma palavra de apreço e a certeza
da nossa oração, como membros de
uma comunidade crente em sintonia
com a sociedade em que está
inserida.
Temos consciência de que a retoma
das celebrações comunitárias será
lenta e gradual, e, (…) apesar de
toda esta incerteza, aqui ficam as
orientações possíveis:
1. A catequese paroquial, neste
terceiro período, deve continuar
a ser (…) através dos meios
digitais, com os outros colegas
do grupo de catequese (…).
2. A celebração dos sacramentos do
Baptismo e do Matrimónio podem
realizar-se
desde
que
se
cumpram as normas (…)
4. As festas religiosas (…) devem
ser adiadas ou limitadas (…) O
mesmo
devemos
dizer
de
procissões e peregrinações (…)
Fonte: http://www.diocese-aveiro.pt/

CATEQUESE em tempo de Páscoa
Domingo IV da Páscoa – 03 de maio
Jo 10, 1-10
“Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram
antes de Mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a
porta. Quem entrar por Mim será salvo: é como a ovelha que entra e sai do aprisco e
encontra pastagem.”

Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6
Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará. Repete-se
O Senhor é meu pastor: nada me
falta.
Leva-me a descansar em verdes
prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma. Refrão
Ele me guia por sendas direitas por
amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales
tenebrosos,
não temerei nenhum mal, porque Vós
estais comigo:
o vosso cajado e o vosso báculo
me enchem de confiança. Refrão

Para mim preparais a mesa
à vista dos meus adversários;
com óleo me perfumais a cabeça
e o meu cálice transborda. Refrão
A bondade e a graça hão-de
acompanhar-me,
todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre. Refrão

