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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 – na Sé, presidida pelo Sr. Bispo, com transmissão exclusiva pelo
canal de youtube da Diocese de Aveiro.
INÍCIO DA SEMANA DA VIDA
Dia 11 - SEGUNDA-FEIRA - Act 14, 5-18; Sal 113 B; Jo 14, 21-26
«O Paráclito que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas»
Dia 12 - TERÇA-FEIRA – SOLENIDADE DA B. JOANA DE PORTUGAL, PADROEIRA
PRINCIPAL DA DIOCESE E DA CIDADE DE AVEIRO
Ap 21, 1-5a; Sal 44; Jo 14, 27-31a
«Dou-vos a minha paz»
Missa: 10h30 – na Sé, presidida pelo Sr. Bispo, com transmissão exclusiva pelo
canal de youtube da Diocese de Aveiro.
Dia 13 - QUARTA-FEIRA – Nossa Senhora de Fátima – FESTA
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Sal 44; Lc 11, 27-28
«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre»
Dia 14 - QUINTA-FEIRA - S. Matias, Apóstolo – FESTA
Act 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jo 15, 9-17
«Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi»
Dia 15 - SEXTA-FEIRA - Act 15, 22-31; Sal 56; Jo 15, 12-17
«É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros»
Dia 16 - SÁBADO - Act 16, 1-10; Sal 99; Jo 15, 18-21
«Não sois do mundo, mas Eu vos escolhi do mund»
Dia 17 - DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano A
Act 8, 5-8. 14-17; Sal 65 ou Act 1, 12-14; Sal 26; 1 Pedro 3, 15-18; Jo 14, 15-21
«Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor»
Missa: 10h00 – na Sé, presidida pelo Sr. Bispo, com transmissão exclusiva pelo
canal de youtube da Diocese de Aveiro.
“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 às JMJ22) - programa Ecclesia “A Fé dos
Homens” emitido na RTP2. 4ª feira, às 15h.
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Programa em 3 palavras !
Este é o 5° Domingo do Tempo Pascal e Jesus continua
a escolher o domingo para se encontrar com os
discípulos. Era, na verdade, necessário recuperá-los,
refrescar-lhes a memória, consolidá-los na unidade... e
dispô-los para a missão.
Sempre atento, Jesus já não vê nos olhos dos discípulos
sinais de medo ou sombra de dúvidas, mas era
indisfarçável um certo desconforto, pois, em relação ao
futuro, não se falava de um guião, de uma espécie de
manual de instruções, um "plano pastoral"...
A resposta de Jesus não se fez esperar, com palavras
proferidas na última ceia: "Não se perturbe o vosso
coração... Em casa de meu Pai há muitas moradas...
Vou preparar-vos um lugar". Para Tomé, porém, era
preciso mais, e à pergunta: "Senhor, não sabemos para
onde vais: como podemos conhecer o caminho", Jesus
responde: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida".
Três palavras. Apenas. Sem alternativa. Certamente
não compreendidas em pleno por Tomé e seus
companheiros, ficam para a história como afirmação
solene de que ninguém pode ser perfeitamente feliz,
sem passar por Jesus.
Para sermos felizes, não precisamos de mapas de
estrada, manuais de instruções ou planos de pastoral...
O que verdadeiramente todos precisamos é de aprender
com Jesus o seu jeito de amar e servir. Sempre. Mesmo
que doa.
P. Fausto

«Catequese
Semana da Vida
Seja solidário com a
Paróquia

Nestes tempos de confinamento, em
que na Paróquia se deixou de
celebrar Eucaristias com a presença
de fiéis, as ofertas diminuíram mas
os apoios que a Paróquia presta bem
como as despesas de gestão do diaa-dia continuam a existir, assim
como os salários dos funcionários.
Apelamos aos paroquianos e aos fiéis
habituais que continuem a fazer
chegar à Paróquia as suas ofertas,
mas através de Transferência
Bancária para o IBAN da Fábrica da
Igreja Paroquial de Nossa Senhora da
Glória:
PT50 0045 3290 4002 8315 9379 0
Se desejar um recibo da dádiva,
basta enviar o comprovativo da
transferência para o endereço
electrónico
secretaria@paroquiagloria.org com
informação dos seus dados fiscais.
A Paróquia e os que dela dependem
agradecem!

Abertura da Igreja
A nossa Igreja Paroquial encontra-se
aberta todos os dias úteis, das
14h30 às 18h, para que os fiéis
possam realizar oração individual.
Apela-se que tenham os cuidados
necessários.

fragilidade que humaniza

CATEQUESE em tempo de Páscoa
Domingo V da Páscoa – 10 de maio
Jo 14, 1-12
“Jesus disse aos seus discípulos: «Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em
Deus, acreditai também em Mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas; se assim não
fosse, Eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar? Quando Eu for preparar-vos um
lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que, onde Eu estou, estejais vós
também. Para onde Eu vou, conheceis o caminho». Disse-Lhe Tomé: «Senhor, não
sabemos para onde vais: como podemos conhecer o caminho?». Respondeu-lhe Jesus:
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim. Se Me
conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. Mas desde agora já O conheceis e já O
vistes».”

"A fragilidade que humaniza a vida"
é o tema da Semana da Vida de
2020, que tem lugar de 10 a 17 de
Maio. O Departamento Nacional da
Pastoral Familiar já disponibilizou os
materiais para a edição deste ano.
O tema "diz muito neste contexto
em que sentimos tão intensamente a
nossa
fragilidade
e
vivemos,
gratamente, o modo como tantos se
debatem para cuidar da fragilidade
de outros".
Para colmatar o facto de não ser
possível levar a cabo eventos
presenciais, a Pastoral Familiar
Nacional sugere a oração em casa e
em família, num espírito de igreja
doméstica.
Importante é também o dia 15 de
Maio – Dia Internacional da Família
– em que, às 21 horas, se sugere
uma oração em união através da
página de Facebook da Ecclesia
(https://www.facebook.com/agenci
aecclesia/).
Toda a documentação para a
Semana da Vida pode ser consultada
em www.leigos.pt

Salmo 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22)
Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. Repete-se
Ou: Venha sobre nós a vossa bondade, porque em Vós esperamos, Senhor. Repete-se
Justos, aclamai o Senhor,
os corações rectos devem
louvá-l’O.
Louvai o Senhor com a cítara,
cantai-Lhe salmos ao som da
harpa. Refrão

A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas
obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade
do Senhor. Refrão

Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua
bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
Refrão

