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01 de MAIO de 2022 Nº 1778Dia 01 DOMINGO III DA PÁSCOA - Ano C
At 5, 27b-32. 40b-41; Sal 29: Ap 5, 11-14; Jo 21, 1-19   ou   Jo 21, 1-14

«Jesus aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho,
 fazendo o mesmo com os peixes»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* FERIADO NACIONAL.- Dia do Trabalhador.
* DIA DA MÃE.
* 1º. dia da 59ª Semana de Oração pelas Vocações Consagradas.

12h00 Primeira Comunhão das crianças do 4º ano de catequese.

Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja
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 03 TERÇA-FEIRA - Festa de S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos
1 Cor 15, 1-8; Sal 18 A; Jo 14, 6-14

«Há tanto tempo estou convosco e não Me conheces?»
21h15 Assembleia Arciprestal das Equipas de Coordenação do Sinodo, em S.

Bernardo.
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 04 QUARTA-FEIRA - 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»
10h00 Formação permanente do Clero, na Casa Diocesana, em Albergaria-a-

Velha.

Dia 05 QUINTA-FEIRA - At 8, 26-40; Sal 65; Jo 6, 44-51
«Eu sou o pão vivo que desce do Céu»

10h00 Formação permanente do Clero, na Casa Diocesana, em Albergaria-a-
Velha.

17h00 Oração pelas Vocações - Exposição do Santíssimo Sacrameno, com
Vésperas antes da Missa das 19h, na igreja.

Dia 06 SEXTA-FEIRA - At 9, 1-20; Sal 116; Jo 6, 52-59
«A minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue é verdadeira bebida»

Dia 07 SÁBADO - At 9, 31-42; Sal 115; Jo 6, 60-69
«Para quem iremos, Senhor?

Tu tens palavras de vida eterna»
17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa vespertina, na Sé e em Santiago.

Dia 08 DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano C
At 13, 14. 43-52; Sal 99; Ap 7, 9. 14b-17; Jo 10, 27-30

«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Dia Mundial de Oração pelas Vocações.

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
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"Pedro, amas-me ?"
A Páscoa já vai na terceira semana e Jesus vai-se encontrando
com os discípulos sempre no primeito dia, o Domingo. Desta
feita é nas margens do mar de Tiberíades, na madrugada de
uma noite de pesca, sem sucesso, que Jesus se apresenta
aos discipulos. Era a terceira vez que o fazia, depois de ter
ressuscitado dos mortos.
Chegou discreto e ninguém O reconheceria, não fora a
quantidade de peixes capturados que, surpreendentemente,
punham em risco os próprios barcos... Em terra, Jesus
prepara tudo, inclusivé as brasas e o pão, para o almoço
matinal, que os trabalhos de uma faina tão prolongada
merecem.
A refeição correu saudavelmente bem disposta e amiga, mas
a razão do encontro era outra. Jesus queria encontrar-se a
sós com Pedro, na presença de todos, para que todos
ouvissem a sua declaração de amor, indispensável ao serviço
de guarda de todo o rebanho.
Jesus, dirigindo-se a Pedro, não o condena, não o censura,
não pede explicações, apenas o interpela três vezes, em
jeito determinado mas doce: "Pedro, filho de João, amas-
-me?" Pedro comove-se com a insistência - talvez lembrado
da triplice negação do Mestre há três semanas atrás - e as
lágrimas lavam-lhe mais uma vez o coração e os olhos e
preparam-no para o serviço incondicional até ao fim. Até ao
martírio.

P. Fausto



“Não te ponhas de fora” é o tema para a caminhada
que inicia pelas 9h30 junto à Estação da CP de Cacia
e termina pelas 15h00 no Museu de Aveiro.

As inscrições devem ser feitas pelo formulário online,
indicando nome, data de nascimento, contacto
telefónico, email e nif [para efeitos de seguro].

A caminhada é para maiores de 16 anos, entre a estação de Cacia e o Museu de
Aveiro, lembrando os 550 anos da chegada da Princesa Santa Joana a esta cidade.

Acompanhe esta e outras iniciativas em www.diocese-aveiro.pt/vocações

Oração do Terço

No Domingo dia 15 de maio,
o Agrupamento organiza uma
caminhada/peregrinação ao
Santuário da Senhora de
Vagos na qual todos podem participar.
Inscrições junto dos dirigentes ou
pelas redes sociais.

Este domingo, dia 1 de maio, os
Exploradores estarão, no final da Missa
das 10h30 no adro a vender pão para
angariar fundos para as suas atividades.

SEMANA DAS VOCAÇÕES

Durante a semana

Divulgação do Mosteiro Invisível Vocacional

domingo, dia 1 de maio

Dia da Mãe – A vocação à maternidade; Youtube

quarta-feira, dia 4 de maio

Vocação laical e Eucaristia – Webinar, Facebook, 21h00

quinta-feira, 5 de maio

Vigília de oração pelas vocações – Igreja da Gafanha da Encarnação, 21h00

sexta-feira, 6 de maio

Via-lucis vocacional, em parceria com assistência regional do Corpo Nacional de
Escutas – Escutismo Católico; Santuário da Senhora de Vagos, 21h30

sábado, 7 de maio

Concerto Coro Graduale – Igreja do Seminário, 21h30

domingo, dia 8 de maio

“Não te ponhas de fora”, Caminhada vocacional* – Cacia/Aveiro, 09h30-15h00

Oração pelas vocações promovida pela Conferência dos Institutos Religiosos de
Portugal – Diocesana, Igreja do Carmelo de Aveiro, 16h00

Atividades ao longo da semanaIniciamos o mês de Maio esta semana e, como
habitualmente, reza-se o terço na nossa
paróquia, com orientação dos grupos abaixo
indicados, para todos os que queiram
participar.

NA SÉ, às 21h30:

Dia 2 - Catequistas da Infância

Dia 3 - 9ºano de Catequese

Dia 4 - Lugar de Santiago

Dia 5 - Zeladoras do Templo

Dia 6 - MEC’s

Dia 9 - Oficinas de Oração

Dia 13 - Vicentinas

EM VILAR, às 21h

2ª feira - ACR

3ª feira - Comissão de Festas

4ª feira - Vicentinas

5ª feira - Comissão da Capela

6ª feira - Escuteiros

NO ALBOI, todos os dias do mês às 21h30 na
Capela dos Santos Mártires;

EM SANTIAGO, de 2ª a 6ª feira às 21h30

EM SANTO ANTÓNIO, de 2ª a 6ª feira às 18h.

Aniversário

Agrupamento 794 - Vilar
Intenção do
Papa para o

mês de Maio
Pela fé dos jovens:
Para que os jovens, chamados a
uma vida em plenitude,
descubram em Maria o estilo da
escuta, a profundidade do
discernimento, a coragem da fé
e a dedicação ao serviço.

QUER ACOLHER ALGUNS JOVENS ANTES

DAS JMJ 2023?
Os Dias nas Dioceses antecedem as
JMJ e vão permitir que muitos jovens
de todo o mundo estejam alguns dias
na nossa cidade e na nossa Diocese.
Para isso são necessárias famílias que
os recebam nas suas casas.

No próximo fim de semana, nas
Eucaristias serão dadas mais
informações. Haverá também uma
sessão de esclarecimento para as
famílias que ainda tenham dúvidas, no
dia 14 de maio, pelas 15h, no centro
paroquial.

Se quiser inscrever-se como família de
acolhimento poderá fazê-lo através do
seguinte link ou na secretaria.

https://forms.gle/vm6gSh1ZU8byXYu77

Jornadas Mundiais
da juventude 2023

Caminhada Vocacional


