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"Ressuscitou"!

Dia 27 DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – Ano C
MUDANÇA DA HORA: à 1h adiante o relógio 60 min.
Act 10, 34a.37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8; Jo 20, 1-9

Missas: 9h (Santiago); 10h (Vilar); 10h30, 12h e 19h (Sé)
15h00 Visita Pascal, em Vilar.

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - Act 2, 14. 22-33; Sal 15; Mt 28, 8-15

Dia 29 TERÇA-FEIRA - Act 2, 36-41; Sal 32; Jo 20, 11-18

21h30 Catequese de Adultos e Grupo de Preparação para os Sacramentos de
Iniciação, no centro paroquial.

Dia 30 QUARTA-FEIRA - Act 3, 1-10; Sal 104; Lc 24, 13-35

18h00 Missa em Santiago.

Dia 31 QUINTA-FEIRA - Act 3, 11-26; Sal 8; Lc 24, 35-48

21h30 IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA - Procissão de Velas, com início
no largo das Igrejas de S. Francisco e Santo António, até à Igreja da
Vera Cruz.

Dia 01 SEXTA-FEIRA - Act 4, 1-12; Sal 117; Jo 21, 1-14

IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA SENHORA:
As celebrações na Sé iniciam com a Missa às 8h30 e encerram após a
missa das 19h (ver programa completo no interior).

18h00 Missa em Vilar.

Dia 02 SÁBADO - Act 4, 13-21; Sal 117; Mc 16, 9-15

09h30 VI Encontro Arciprestal de Acólitos, no centro paroquial da Vera Cruz.
(termina às 12h30).

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 03 DOMINGO II DA PÁSCOA (DIVINA MISERICÓRDIA) – Ano C
Act 5, 12-16; Sal 117; Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jo 20, 19-31

Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

Esta Semana não há Confissões.

O sepulcro está vazio! E agora? - Tudo passou pelo coração
das mulheres que, ainda muito cedo, foram ao sepulcro
para ungir o corpo de Jesus: perplexidade, medo,
embaraço por serem apanhadas àquela hora junto do
sepulcro…. Mas, contra todas as expectativas, o sepulcro
está vazio: "Porque procurais entre os mortos Aquele
que está vivo? Não está aqui: Ressuscitou!"

Com o coração a rebentar correram a dar a notícia aos
apóstolos. Coisas de mulheres, desvarios, dizem eles.

Pelo sim e pelo não, Pedro tirou-se dos cuidados e,
dominado pela curiosidade, foi ao sepulcro, que estava
escancarado, debruçou-se e "viu apenas as ligaduras e
voltou para casa admirado". Tudo se passara de noite e
só esta é testemunha da Ressurreição, que faz da Vigília
Pascal aurora de todos os dias, ainda que haja noites,
porque o sepulcro, definitivamente, não contém um
corpo, mas apenas retém os sinais da presença do
Crucificado, que está Vivo, Aquele que o granito mais
duro ou o corpo de guardas mais forte não foram capazes
de impedir o Amor  de vencer a morte.

Na Vigília Pascal, tornamo-nos, para sempre, arautos e
testemunhas alegres de Cristo Ressuscitado, que faz dos
nossos dias, ainda que molhados pelo sofrimento,
verdadeiramente Dias Pascais.

Uma Feliz e Santa Páscoa para todos.

P. Fausto
A Equipa Sacerdotal e a equipa
do Diálogo desejam a todos os
Paroquianos e amigos uma
Santa Páscoa!

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

www.paroquiagloria.org
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A imagem de Nossa Senhora de Fátima
estará com as paróquias do arciprestado
de Aveiro esta quinta e sexta-feira. Todos
temos a oportunidade de pedir a Maria,
Mãe da Misericórdia, que nos ajude a ser
Igreja de rosto materno e uma "Mãe de
coração aberto" (EG 46).

Esta quinta-feira, às 21h30, teremos
uma Procissão de Velas, desde as igrejas
de S. Francisco e Santo António até à
igreja da Vera Cruz, e para a qual
convidamos todas as pessoas. Depois no
dia 1 de Abril, na Sé, o programa compõe-
se assim:

08h30 missa

10h00 momento de oração com crianças do pré-escolar

11h00 momento de oração (a cargo da Mensagem de Fátima e Grupos
de Oração e Vida)

14h30 momento de oração com os idosos

15h30 momento de oração com as crianças do 1º ao 6º ano

16h30 momento de oração com adolescentes e jovens do 7º ao 12º
ano

18h00 vésperas

19h00 missa (Após a missa a imagem seguirá em automóvel para o
arciprestado de Estarreja)

Desde já, podemos reservar o dia 10 de Abril, para a celebração do Dia da
Igreja Diocesana, na Torreira, com missa às 16h, não havendo, por esse
motivo, a missa das 19h, na Sé.

A Palavra de Deus, luz dos nossos passos e
luzeiro dos nossos caminhos, ajuda-nos a
descobrir o modo de amar de Deus.

Depois da caminhada quaresmal, no dia de
Páscoa, sentimos que Deus manifesta o Seu
amor, cumprindo a promessa e ressuscitando
Jesus. Somos desafiados a abrir o coração à
presença de Cristo Vivo e Ressuscitado.

       Domingo de Páscoa:

Ama ao modo de Deus! Caminhada Quaresma | Páscoa

Imagem Peregrina de Nossa Senhora

De 2 a 10 de Abril, queremos viver a

Semana da Partilha. Queremos, como

nos propusemos no princípio do ano

pastoral, fazer dela uma acção

congregadora da comunidade cristã,

verdadeiramente unida na

solidariedade, na partilha, na caridade.

O fruto da nossa partilha será destinado

às famílias carenciadas que são

apoiadas pelas Conferências Vicentinas

da Glória e de Vilar. Portanto, convidamos todas as pessoas a trazer a sua

partilha, especialmente géneros alimentares não perecíveis, para as missas

do dia 2 e 3 e 9 e 10 de Abril.

Além disso, na secretaria paroquial, na secretaria do Patronato de Vilar ou

na Casa da Sustentabilidade também poderá deixar a sua partilha. Se não

puder trazer, contacte-nos por e-mail ou telefone que nós vamos a sua casa

buscar.

Unidos na Partilha

DEUS AMA 
PORQUE… 

EU SOU 
DESAFIADO A… 

AÇÕES 

RESSUSCITA ABRIR 

Abro a minha vida e a porta da 

minha casa a Jesus 

Ressuscitado 

 

O grupo de catequese “Discípulos com pinta”
- 11º ano - realiza no próximo fim-de-semana o
seu retiro. Decorrerá em Schoenstatt e
apresenta-se como um tempo indispensável no
caminho de preparação para a celebração do
Sacramento da Confirmação.

O grupo de catequese “Jovens +” também realiza o seu retiro nos dias 9 e 10 de
Abril em Albergaria da Serra (Arouca).

Jovens em retiros


