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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
Dia 25 - SEGUNDA-FEIRA - S. Beda Venerável, presbítero e doutor da Igreja
– S. Gregório VII, papa – S. Maria Madalena de Pazzi, virgem
Act 19, 1-8; Sal 67; Jo 16, 29-33
«Tende confiança: Eu venci o mundo»
Dia 26 - TERÇA-FEIRA – S. Filipe Néri, presbítero - Act 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11
«Pai, glorifica o teu Filho»
Dia 27 - QUARTA-FEIRA – S. Agostinho de Cantuária, bispo – Act 20, 28-38;
Sal 67; Jo 17, 11b-19
«Para que sejam um como Nós»
Dia 28 - QUINTA-FEIRA - Act 22, 30: 23, 6-11; Sal 15; Jo 17, 20-26
«Sejam consumados na unidade»
Dia 29 - SEXTA-FEIRA - S. Paulo VI, papa – Act 25, 13b-21; Sal 102; Jo 21, 15-19a
«Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas»
Dia 30 - SÁBADO - Act 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jo 21, 20-25
«Correrão rios de água viva»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em Santiago)
Dia 31 – DOMINGO DE PENTECOSTES – Ano A
Act 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13; Jo 20, 19-23
«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar)
* DIA DO APOSTOLADO ORGANIZADO DOS LEIGOS - OFERTÓRIO
21h30 Encerramento do MÊS DE MAIO, no Adro da Sé, com Bênção das velas,
Oração do Terço e Consagração a Nossa Senhora. (É necessário que
cada participante traga a sua vela).
O HORÁRIO DAS MISSAS AO DOMINGO E À SEMANA, NA NOSSA PARÓQUIA, SERÁ RETOMADO A
PARTIR DO DIA 30 DE MAIO, SEMPRE COM A OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA DIRECÇÃO GERAL DE
SAÚDE, APROVADAS PELA CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA.
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Sempre convosco !
O Tempo Pascal está a esgotar-se e "alguns ainda
duvidaram". As dúvidas já não são sobre a Ressurreição,
mas algumas incertezas quanto ao futuro, apesar do
esforço de Jesus ao longo destas semanas, ainda deixam
marcas sombrias no horizonte de vida de uns tantos
discípulos.
Com todo o poder no Céu e na terra, Jesus quer,
porém, continuar a Sua obra, com os homens e com as
mulheres que O acompanharam nos últimos anos de
vida, apesar das fragilidades próprias da natureza
humana, ainda que redimida no sangue vertido na cruz.
É a estes que vai confiar doravante o Seu Evangelho e é
com estes que conta para servirem com amor e
iluminarem com esperança a humanidade dilacerada.
Como aos que "ainda" duvidavam, Jesus confia-nos,
também, hoje, apesar dos nossos medos, infidelidades e
teimosias, o mundo, como espaço, sem barreiras nem
fronteiras, para anunciarmos a Boa Nova e baptizarmos
"em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo".
Até agora os discípulos viam, falavam, comiam e
bebiam com Jesus, mas, a partir da Ascensão, a Sua
presença está para além das formas, porque está
dentro deles.
Com a solenidade da Ascensão, Jesus não Se ausenta,
nem esconde para lá das nuvens, mas aproveita para
dizer em cada tempo: Cumpri plenamente a vontade de
Meu Pai. Agora é a vossa vez. "Eu estou sempre
convosco até ao fim dos tempos".
P. Fausto

Orientações para
as Eucaristias no
«Catequese
contexto da pandemia COVID-19

CATEQUESE em Tempo Pascal
Domingo da Ascensão do Senhor (VII da Páscoa) – 24 de maio
Mt 28, 16-20
“Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e
ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos
tempos».”

1. 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;
2. É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser retirada no momento
da receção da Comunhão eucarística;
3. O acesso dos fiéis às Missas dominicais, às celebrações da Palavra e a
outros atos de culto será limitado no número de participantes, de acordo
com a dimensão da igreja e as regras aplicáveis, pelas autoridades
competentes, a todos os eventos em espaços fechados;
4. Deve respeitar-se a distância mínima de segurança entre participantes. A
regra do distanciamento não se aplica a pessoas da mesma família ou que
vivam na mesma casa.
5. Os fiéis ocupam os lugares previstos, mantendo as distâncias
estabelecidas, sob a supervisão das pessoas a quem a comunidade cristã
confia esta tarefa. Não se separam as famílias ou os que vivem na mesma
casa. As primeiras pessoas a entrar devem ocupar os lugares mais distantes
da porta de entrada;
6. O gesto de paz, que é facultativo, continua suspenso;
7. Na procissão para a Comunhão, os fiéis devem respeitar o distanciamento
aconselhado;
8. Continua a não se ministrar a comunhão na boca e pelo cálice;
9. Os fiéis deixam a igreja, segundo uma ordem fixada em cada comunidade
cristã no respeito pelas regras de distanciamento, e não se aglomeram
diante da igreja. As primeiras pessoas a sair devem ser as que estão
mais próximas da porta de saída;
10. As igrejas podem estar abertas durante o dia para visitas individuais de
oração ou adoração ao Santíssimo Sacramento, desde que se observem os
requisitos determinados pelas autoridades de saúde. Os fiéis abster-se-ão
de tocar em qualquer imagem ou objeto expostos.

Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6)
Refrão: Ergue-Se Deus, o Senhor,
em júbilo e ao som da trombeta. Repete-se
Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com brados de alegria,
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível,
o Rei soberano de toda a terra. Refrão
Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta.
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Refrão

Deus é Rei do universo:
cantai os hinos mais belos.
Deus reina sobre os povos,
Deus está sentado no seu trono sagrado.
Refrão

