
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de MAIO de 2020           Nº 1699 

"Não vos deixarei" 
 
Já é o VI Domingo desde que o túmulo foi encontrado 
vazio e que Jesus aproveita uma vez mais para se 
encontrar com os discípulos. Cada encontro tem o sabor 
a festa e deixa sempre no coração a alegria e a paz. 
Jesus não esquece, porém, que o tempo está a  
esgotar-se e é preciso preparar os discípulos para a fase 
seguinte. 
É o que faz hoje, transmitindo parte das 
recomendações e confidências que já lhes fizera na 
véspera da Paixão, e prometendo enviar-lhes o Espírito 
Santo, que é Defensor, Espírito de verdade, presença 
amiga que nos acompanha sempre. É por isso que não 
ficamos sozinhos, mesmo nas tempestades da vida. "Não 
vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós". 
Como os apóstolos esperaram e não ficaram 
confundidos, também nós, cristãos, temos a certeza de 
que o Espírito de Deus continua no meio de nós. 
A questão é querermos ser-Lhe dóceis e atender ao que 
Jesus disse: "Se me amardes, guardareis os meus 
mandamentos". Jesus não impõe, não diz "deveis 
observar". Apenas constata que, quando se ama, a vida 
transforma-se, ganha sentido, alegria, entusiasmo e 
encanto. É o que muitas vezes parece faltar na vida de 
muitos cristãos, que, tolhidos pelas dificuldades do 
presente e bloqueados pela insegurança do futuro, se 
esquecem das palavras de Jesus. 

 
P. Fausto 

MAIO      2020 

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. 

 

Dia 18 - SEGUNDA-FEIRA - S. João I, papa e mártir 

 Act 16, 11-15; Sal 149; Jo 15, 26 – 16, 4a 

«O Espírito da verdade dará testemunho de Mim» 
 

Dia 19 - TERÇA-FEIRA – Act 16, 22-34; Sal 137; Jo 16, 5-11  

«Se Eu não for, o Paráclito não virá a vós» 
 

Dia 20 - QUARTA-FEIRA – S. Bernardino de Sena, presbítero 

 Act 17, 15. 22 – 18, 1; Sal 148; Jo 16, 12-15 

«Tudo o que o Pai tem é meu. 

O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar» 
 

Dia 21 - QUINTA-FEIRA - SS. Cristóvão Magallanes, presbítero, e Companheiros, 

mártires – Act 18, 1-8; Sal 97; Jo 16, 16-20 

«Estareis tristes, mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria» 
 

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

 Act 18, 9-18; Sal 46; Jo 16, 20-23a 

«Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria» 
 

Dia 23 - SÁBADO - Act 18, 23-28; Sal 46; Jo 16, 23b-28 

«O Pai vos ama, porque vós Me amastes e acreditastes» 
 

Dia 24 - DOMINGO VII DA PÁSCOA – SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR – 
Ano A 

 Act 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra» 

Missa: 10h00 – na Sé, presidida pelo Sr. Bispo, com transmissão exclusiva pelo 
canal de youtube da Diocese de Aveiro. 

Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social – Ofertório para os Meios de 
Comunicação Social. 

“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. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclamai a Deus, terra inteira, 
cantai a glória do seu nome, 
celebrai os seus louvores, 
dizei a Deus: «Maravilhosas são as vossas 
obras». Refrão 

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 dia-a-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! 

«Catequese  

 
(…) Ao mesmo tempo que se retoma a 
participação comunitária na Liturgia, há 
que garantir a protecção contra a 
infecção. Por isso, a CEP convida todos 
os fiéis a fazerem por si próprios todos os 
possíveis para limitar esta pandemia e 
propõe algumas medidas de protecção 
que dimanam da caridade fraterna. (…) 
1. Na impossibilidade de cumprir 
presencialmente o preceito dominical, 
convida-se à leitura orante da Palavra de 
Deus e à oração em casa, aproveitando-
se a transmissão mediática das 
celebrações, também disponível para os 
que não podem ir à igreja por razões de 
saúde ou idade. 
2. Pede-se aos fiéis que estão ou se 
sentem doentes que não vão à Missa. No 
respeito pelas directivas das autoridades 
de saúde, poderão receber a comunhão 
em suas casas recorrendo ao serviço dos 
MECs, logo que possível, devendo 
observar as mesmas regras de 
higienização da Comunhão na Missa 
dominical. 
3. Convidam-se fiéis pertencentes a 
grupos de risco a não frequentar a Missa 
dominical; por razões imperiosas, 
poderão ir à Missa durante a semana, em 
que há menos fiéis. (…) 
8. Os fiéis devem higienizar as mãos à 
entrada da igreja com um produto 
desinfectante. 
9. É obrigatório o uso de máscara, a qual 
só deverá ser retirada no momento da 
recepção da Comunhão eucarística. 
10. O acesso dos fiéis (…) será limitado 
no número de participantes, de acordo 
com a dimensão da igreja e as regras 
aplicáveis (…) 

Orientações para a 
celebração do Culto público 

CATEQUESE em tempo de Páscoa 
Domingo VI da Páscoa – 17 de maio 

Jo 14, 15-21 
“Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não Me 
verá, mas vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que Eu 
estou no Pai e que vós estais em Mim e Eu em vós. Se alguém aceita os meus 
mandamentos e os cumpre, esse realmente Me ama. E quem Me ama será amado por 
meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».” 
 

 
 
Salmo 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16.20 
Refrão: A terra inteira aclame o Senhor. Repete-se 

«A terra inteira Vos adore e celebre, 
entoe hinos ao vosso nome». 
Vinde contemplar as obras de Deus, 
admirável na sua acção pelos homens. Refrão 

Todos os que temeis a Deus, 
vinde e ouvi, 
vou narrar-vos quanto Ele fez por 
mim. 
Bendito seja Deus que não 
rejeitou a minha prece, 
nem me retirou a sua 
misericórdia. Refrão 

Sr. Mendonça 
Partiu para a casa do Pai, o Sr. 
Mendonça. Serviu a nossa Igreja com 
dedicação e carinho, durante décadas. 
Uma vida plena e cheia de alegria foi o 
exemplo que deixou a várias gerações 
que tiveram o privilégio de o conhecer. 
Prestemos-lhe homenagem com a 
nossa oração e acção de graças pelo 
dom da sua vida. 


