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"Eu sou o Bom Pastor"

Já vai na 4ª semana desde que o sepulcro foi encontrado
vazio. Sem explicações. Só a noite foi testemunha. Tudo
isto deixara perplexos e amedrontados os discípulos.

O Crucificado, porém, mostra as marcas dos cravos,
responde às dúvidas dos discípulos e toma alimento com
eles. E a todos devolve a alegria e a paz. Mas não dá por
encerrado o processo catequético.

Ao notar ainda nos olhos dos discípulos sinais de
ansiedade e insegurança, Jesus lembra-lhes palavras já
ouvidas, mas não totalmente compreendidas: "Eu sou o
Bom Pastor. O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
O mercenário, como não é pastor, nem são suas as
ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge".
Como quem diz coragem, não desisto de vós, não vos
abandonarei. Dei a vida por vós, bem o sabeis. Não
deixarei nunca alguém sozinho e para trás...

Bem precisamos também nós, hoje, de reter, na memória
e no coração, as palavras do Bom Pastor, que não dá
lições de moral ou deixa um compêndio de doutrina,  mas
uma maneira nova de viver, que dá sentido à vida, mesmo
que crucificada.

P. Fausto

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.

Dia 26 SEGUNDA-FEIRA - At 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 1-10
«Eu sou a porta das ovelhas»

21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, via
teams.

Dia 27 TERÇA-FEIRA - At 11, 19-26; Sal 86; Jo 10, 22-30
«Eu e o Pai somos um só»

Dia 28 QUARTA-FEIRA -  S. Pedro Chanel, presbítero e mártir – S. Luís Maria
Grignion de Montfort, presbítero
At 12, 24 – 13, 5a; Sal 66; Jo 12, 44-50

«Eu vim como luz do mundo»

Dia 29 QUINTA-FEIRA - Festa de S. Catarina de Sena, virgem e doutora da
Igreja, Padroeira da Europa
1 Jo 1, 5 – 2, 2; Sal 102; Mt 11, 25-30

«Escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos»

Dia 30 SEXTA-FEIRA - S. Pio V, papa - At 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6
«Eu sou o caminho, a verdade e a vida»

21h30 "Conversas à sobremesa", com transmissão pelos canais da Paróquia.
Para todos, mas especialmente para os Pais das crianças, adolescentes
e jovens em catequese.

Dia 01 SÁBADO - S. José Operário - At 13, 44-52; Sal 97; Jo 14, 7-14     ou
Gen 1, 26 – 2, 3 ou Col 3, 14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13, 54-58

«Quem Me vê, vê o Pai»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

Dia 02 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano B
At 9, 26-31; Sal 21; 1 Jo 3, 18-24; Jo 15, 1-8

«É este o seu mandamento:
acreditar no nome de seu Filho, Jesus Cristo...»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* DIA DA MÃE.
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VOCAÇÕES e S. JOSÉ
Ao longo desta semana lembramos e
rezamos de forma especial pelas vocações
com o tema retirado da Mensagem do
Papa Francisco: “Sonhar os sonhos de
Deus”. O Papa Francisco propõe-nos três
palavras, que definem a vocação deste
«santo de ao pé da porta», que não era
famoso nem se fazia notar. Contudo,
através da sua vida normal, realizou algo
de extraordinário aos olhos de Deus.
SONHO - a figura de São José aparece-
nos, no primeiro Evangelho e por quatro
vezes, envolta em sonhos (Mt 1,19; Mt 2,14-
15; Mt 2,19-20; Mt 2,22-23). A esta luz, o
Papa desafia-nos a ouvir, a descobrir e a
seguir o sonho de Deus para nós, isto é,
a fazer do Seu desígnio de amor o sonho
da nossa própria vida. E, por isso, será
sempre um sonho com metas altas e um
sonho aberto às surpresas da vida. Toda
a verdadeira vocação nasce e faz-se
sempre dom de si mesma!
SERVIÇO - O serviço pronto, o cuidado
carinhoso, não foi para São José apenas
um alto ideal, mas uma regra da sua vida
diária. Adaptou-se com coragem criativa
aos muitos imprevistos e dificuldades da
vida, com a atitude de quem não
desanima, com a disponibilidade de quem
vive para servir, cuidando dos seus
maiores tesouros, Jesus e Maria,
resguardando-os dos perigos, suando no
trabalho, arriscando toda a vida por eles.
FIDELIDADE - São José, homem justo,
procura ser fiel à vontade de Deus,
sempre; não se apressa nem se precipita
no meio das dificuldades. Medita,
pondera, não segue o instinto nem o
instante. Tudo repassa, com paciência,
diante de Deus, mantendo-se fiel no seu
posto de trabalho, na sua condição de
esposo da Virgem Maria, na sua missão
de guarda do Redentor. São José
permanece fiel à vontade de Deus, que
lhe fala e diz, como um refrão, todas as

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.

Para saber mais sobre
vocação…
Para aprofundarem mais este tema, os
jovens podem aproximar-se do
Seminário Diocesano de Aveiro ou a
Casa do Sagrado Coração de Jesus
(sacerdócio); as Servas de Nossa
Senhora de Fátima, as irmãs
Dominicanas e as irmãs do Amor de Deus
(religiosas de vida ativa); as irmãs
Carmelitas Descalças (religiosas de vida
contemplativa, em S. Bernardo) e as
Cooperadoras da Família, Auxiliares do
Apostolado, Caritas Christi e Instituto
Secular Feminino - Famille Cor Unum
(Institutos seculares).
Encontra os contactos no nosso site.
Podem, também, acompanhar as
propostas do Serviço das Vocações,
Acolhimento e Formação Espiritual.

Como foi divulgado na última edição
do “Diálogo”, na próxima sexta-feira,
dia 30 de abril, teremos a segunda
Conversa à sobremesa com o Dr. Rui
Nunes (responsável pelo Departamento
de Investigação Criminal de Aveiro)
para nos falar sobre “Os perigos do
mundo digital na família”. A conversa
será pelas 21h, no site e Facebook da
Paróquia (http://paroquiagloria.org/
v2/ e https://www.facebook.com/
paroquiagloriaaveiro=.
O Dr. Rui deixou algumas ferramentas
que poderão ajudar a aprofundar o
conhecimento sobre ciber-segurança
e que refere na sua exposição: Página
da Polícia Judiciária; Centro Nacional
de Ciber-Segurança; Curso Cidadão
Ciberseguro; Curso Consumidor
Ciberseguro; Curso Cidadão
Ciberinformado; Outro Cursos da
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Encontra os acessos no nosso site.

Conversas à sobremesa

Ao longo do mês de
Maio será rezado o
terço na Sé, de
segunda a sexta, pelas
21h30 e será orienta-
do pelos vários grupos
e catequeses da
paróquia.

manhãs, todos os dias, todas as noites,
ao seu coração: “Não temas” (Mt 1,20). A
fidelidade quotidiana às pequenas coisas
de cada dia é o segredo da sua alegria:
uma alegria cristalina e transparente, feita
de simplicidade, que há de transvazar do
coração de qualquer vocação

Mês de Maio

Intenção do
Papa para o
mês de
Maio

Rezemos para
que os responsáveis das
finanças colaborem com os
governos para regulamentar os
mercados financeiros e
proteger os cidadãos dos seus
perigos.


