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"O que vos mando..."

À medida que o Tempo Pascal caminha para o fim, o
processo de "recuperação" dos discípulos também. Já
não há dúvidas e reina a alegria e a unidade no grupo.
Jesus aproveita, porém, os encontros dos últimos
domingos, para reforçar, em jeito de testamento, o
núcleo do discurso feito na Ceia de quinta-feira santa:
"Que vos ameis uns aos outros como Eu vos amei".

Não basta, pois, amar. Abstracções são ilusões. Também
não basta amar os do nosso círculo,  que simpatizam e
dizem bem de nós...

Ao lembrar o que faz a diferença cristã, Jesus eleva a
fasquia ao máximo, e declara, sem hesitações, que a
medida do amor é amar a todos sem medida. Como Ele.

Apesar de difícil, esta exigência é o que distingue o
verdadeiro discípulo: "O que vos mando é que vos ameis
uns aos outros".

Num tempo em que o "amor" anda na boca de toda a
gente e se reveste de tantos conteúdos, as palavras de
Jesus podem parecer duras, desadequadas e fora de
moda, mas são as únicas cuja observância nos dignifica
e torna felizes.

P. Fausto

Dia 09 DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano B
At 10, 25-26. 34-35. 44-48; Sal 97; 1 Jo 4, 7-10  ou  1 Jo 4, 11-16; Jo 15,
9-17  ou  Jo 17, 11b-19

«Ninguém tem maior amor
do que aquele que dá a vida pelos amigos»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Início da SEMANA DA VIDA.

Dia 10 SEGUNDA-FEIRA - S. João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja
At 16, 11-15; Sal 149; Jo 15, 26 – 16, 4a

«O Espírito da verdade dará testemunho de Mim»

Dia 11 TERÇA-FEIRA - At 16, 22-34; Sal 137; Jo 16, 5-11
«Se Eu não for, o Paráclito não virá a vós»

Dia 12 QUARTA-FEIRA -  Solenidade da Santa Joana de Portugal, Padroeira
principal da Diocese e da Cidade.
Ap 21, 1-5a; Sal 44; Jo 16, 12-15

«Tudo o que o Pai tem é meu.
O Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar»

16h00 Missa, presidida pelo nosso Bispo, na Sé.

Dia 13 QUINTA-FEIRA - Festa da Virgem Santa Maria do Rosário de Fátima
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Sal 44; Lc 11, 27-28

«Feliz Aquela que Te trouxe no seu ventre»
09h30 Reunião do Clero do arciprestado de Aveiro, no Seminário de Esgueira.

Dia 14 SEXTA-FEIRA - Festa de S. Matias, Apóstolo
At 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jo 15, 9-17

«Não fostes vós que Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi»

Dia 15 SÁBADO - At 18, 23-28; Sal 46; Jo 16, 23b-28
«O Pai vos ama, porque vós Me amastes e acreditastes»

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

Dia 16 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR (Domingo 7º da Páscoa) - Ano B
At 1, 1-11; Sal 46; Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20

«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social – Ofertório.
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SEMANA DA VIDA 2021

É o tema deste ano da Semana da Vida, que decorrerá de 9 a 16 de maio de
2021. O Departamento Nacional da Pastoral Familiar (DPNF) entendeu que a
Semana da Vida deste ano deveria incidir sobre todas as fases da vida do Homem,
desde a sua conceção à morte natural, não esquecendo o planeta terra, nossa
casa comum. Para cada dia dessa semana, há um sub-tema:

dia 10 – «Cuidar da Casa Comum – Um planeta que nos toca;
dia 11 – «Cuidar da vida que nasce – tocar numa nova criatura»;
dia 12 – «Cuidar e educar os filhos – Tocar o futuro das gerações»;
dia 13 – «Cuidar dos nossos jovens – Tocar na escolha da vocação»;
dia 14 – «Cuidar dos nossos idosos – O passado também nos toca»;
dia 15 – «Cuidar da família – os laços

que se tocam».
Os materiais alinhados com o tema de cada
um dos dias, serão partilhados através das
plataformas digitais dos Secretariados
Diocesanos.
Na Diocese de Aveiro, no dia de
encerramento da Semana da Vida, será
celebrada a Eucaristia, presidida pelo Sr.
Bispo, D. António Moiteiro, na igreja
paroquial de Ribeira de Fráguas, às
10.00h, transmitida pelos canais digitais
da diocese.

A Diocese de Aveiro vai celebrar a
memória da sua padroeira dia 12 de
maio, com uma Eucaristia pelas 16h.
e a apresentação dos documentos
‘Memorial de Santa Joana Princesa’
e ‘Crónica da fundação do Convento
de Jesus’, pelas 17.30h.

O Município de Aveiro vai homenagear
D. António Francisco dos Santos,
antigo bispo de Aveiro, na toponímia
da cidade, dando o nome do
responsável católico, falecido em 2017,
a uma nova avenida.
A Avenida que receberá o nome será a
“nova Avenida que liga a Alameda Silva
Rocha à Avenida Vasco Branco e
seguindo até à futura rotunda do
Túnel de Esgueira”, pode ler-se no sítio
online da autarquia.

fonte: Ecclesia

Festa de S. Joana,
padroeira da Diocese
e da cidade de Aveiro

Ao longo do mês de maio
será rezado o terço nos
diversos espaços de culto
da nossa paróquia:

- na Sé, de 2ª a 6ª feira,
pelas 21.30h;

- em Vilar, à 2ª, pelas
21.30h (na Capela) e à 6ª, pelas
21.30h (online);

- na Capela dos Santos Mártires
(Alboi), de 2ª a 6ª, pelas 18.00h;

- na Igreja de S. António, de 2ª a 6ª,
pelas 18.15h.

«A Vida Que Nos Toca – A Vida Que Sempre Cuidamos»

Os Secretariados Diocesanos das
Pastorais, Familiar e da Saúde, de
Aveiro, irão realizar no próximo dia 14
de maio de 2021, sexta-feira, às
21.15h, uma tertúlia com o tema
«Cuidar dos Nossos Idosos», inseridas
nas atividades da «Semana da Vida». O
evento decorrerá no salão da Igreja
da Glória e será transmitido no site da
diocese em www.diocese-aveiro.pt

Tertúlia «Cuidar dos
Nossos Idosos» Este sábado, dia 8 de maio, um grupo

de jovens e adultos recebeu o
Sacramento da Confirmação na nossa
paróquia. Um passo importante na vida
cristã de cada um que o compromete
ainda mais a inserir-se na nossa
comunidade concreta que somos em
Aveiro, a Paróquia de Nossa Senhora
da Glória. Contamos com a alegria e
entusiasmo de cada um para ajudar e
colaborar naquilo que se sentir mais
útil.

Crisma

Oração do Terço

Nova avenida
com nome de D. António
Francisco dos Santos


