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"Tocai-me..."

A vergonha e o medo... paralisam os discípulos, nestes
primeiros dias.

Jesus, pressentindo o desassossego e o desconforto, nada
pede, nada cobra. Não repreende nem se lamenta. Apenas
oferece a Paz.

"Sou Eu mesmo; tocai-me e vede: um espírito não tem carne
nem ossos", e mesmo assim, os discípulos, "na sua alegria e
admiração, não queriam ainda acreditar". Mas Jesus não
desiste: "Tendes aí alguma coisa para comer? E começou a
comer diante deles...".

Não foi fácil aos discípulos dar este passo para a Ressurreição.
O Jesus que viam, sendo o mesmo, era diferente, estava
transformado. Comia, é certo, mas aparecia e afastava-se
de portas fechadas, sem se saber como. Era preciso dar
tempo ao tempo. Era preciso refrescar a memória à luz das
Escrituras.

E Jesus prossegue com infinita paciência o processo de
recuperação dos seus, para os tornar testemunhas
inabaláveis da Ressurreição. E como eles souberam cumprir!

Cabe-nos a nós, hoje, continuar a mesma Missão, com a
simplicidade, alegria e transparência da criança que não
sabe reservar para si o segredo que lhe foi confiado. Porque
a Boa Nova não é para poucos mas para todos, e a todos diz
respeito.

P. Fausto

Dia 18 DOMINGO III DA PÁSCOA - Ano B
At 3, 13-15. 17-19; Sal 4; 1 Jo 2, 1-5a; Lc 24, 35-48

«Assim está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Início da LVIII Semana de Oração pelas Vocações Consagradas.

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - At 6, 8-15; Sal 118; Jo 6, 22-29
«Trabalhai, não tanto pela comida que se perde,

mas pelo alimento que dura até à vida eterna»

Dia 20 TERÇA-FEIRA - At 7, 51 – 8, 1a; Sal 30; Jo 6, 30-35
«Não é Moisés, mas meu Pai, que vos dá o verdadeiro pão do Céu»

21h30 Reunião do Secretariado Paroquial de Pastoral Familiar, no centro
paroquial.

Dia 21 QUARTA-FEIRA - S. Anselmo, bispo e doutor da Igreja
At 8, 1b-8; Sal 65; Jo 6, 35-40

«A vontade d’Aquele que Me enviou é esta:
que Eu não perca nenhum dos que Ele Me deu»

Dia 22 QUINTA-FEIRA - At 8, 26-40; Sal 65; Jo 6, 44-51
«Eu sou o pão vivo que desce do Céu»

Dia 23 SEXTA-FEIRA - S. Jorge, mártir – S. Adalberto, bispo e mártir
At 9, 1-20; Sal 116; Jo 6, 52-59

«A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida»

Dia 24 SÁBADO - S. Fiel de Sigmaringa, presbítero e mártir
At 9, 31-42; Sal 115; Jo 6, 60-69

«Para quem iremos, Senhor?
Tu tens palavras de vida eterna»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

21h30 Concerto de Páscoa, na Igreja. A ENTRADA É LIVRE.

Dia 25 DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano B
At 4, 8-12; Sal 117; 1 Jo 3, 1-2; Jo 10, 11-18

«O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

* DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES.
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58º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
«São José: o sonho da vocação»

Na Igreja são diversas as vocações que
encontramos. A forma como Deus
chama cada um a servi-Lo no mundo:
o matrimónio, os leigos consagrados,
os missionários, os sacerdotes e a vida
religiosa ativa e contemplativa.
Podemos encontrar o hino, orações,
preces, vídeos de testemunhos,
orações para as famílias e subsídios
para as catequeses no site: http://
www.ecclesia.pt/cevm/.

ORAÇÃO

Senhor Jesus,
por quem José abraçou sonhos

maiores que os medos,
peço-Te uma capacidade de
sonhar como a de José e de

Maria.
Ensina-me a sonhar livremente,
confiado apenas nos sonhos do

Pai.
Vence em mim as

inseguranças e bloqueios
que me impeçam de abraçar os

sonhos que nascem
do coração de Deus.

Concede à Tua Igreja corações
disponíveis para viver um sonho

que é maior que nós.
Ensina-me, Senhor Jesus, a fazer
meus os sonhos que são Teus.

São José, homem capaz de
sonhar a vocação, rogai por nós.

Concerto da Páscoa

Já reservou a noite do próximo sábado,
dia 24, às 21h30, para o primeiro dos
Concertos, que tem como título
"CANTOS DO TEMPO" ?
Não perca a oportunidade de um serão
espiritualmente rico, com a
interpretação de peças de música
sacra,  de vários autores.
Neste primeiro concerto, além de
órgão, marcará também presença um
quarteto de cordas.
A entrada, como sempre, é livre,
apenas condicionada  à lotação do
espaço, ao uso de máscara e à higiene
das mãos.

Podemos acompanhar as propostas do Serviço das Vocações,
Acolhimento e Formação Espiritual, através do:
   - Facebook (https://www.facebook.com/svafe/)
   - Instagram (https://www.instagram.com/vocacoesaveiro/). e
   - do site da Diocese (http://www.diocese-aveiro.pt/v2/?p=20595).

"CONVERSAS à
SOBREMESA"
É uma iniciativa do Secretariado de
Pastoral Familiar da Paróquia, com
periodicidade mensal, sobre temas que
julgamos actuais, sempre relacionados
com a família.
A pandemia que ainda nos aflige
alterou substancialmente a vida das
famílias, com ensino, catequese,
celebrações  à distância...
Há que reconhecer  aspectos positivos
e negativos, bem como alertar para “os
perigos deste mundo digital na
família”. É este o assunto da "conversa"
do mês, que há-de ir para o ar, no dia
30, se Deus quiser, com a ajuda
especializada de um Responsável da
Polícia Judiciária, com sede em Aveiro.
Escusado será realçar a importância do
tema, especialmente para os pais de
filhos em catequese, que a Paróquia
transmitirá pelos seus meios de
comunicação digital, na noite de 30
do corrente.
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