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15 de MAIO de 2022 Nº 1780
Dia 15 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano C

At 14, 21b-27; Sal 144; Ap 21, 1-5a; Jo 13, 31-33a. 34-35
«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros»

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

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - At 14, 5-18; Sal 113 B; Jo 14, 21-26
«O Paráclito que o Pai enviará em meu nome

vos ensinará todas as coisas»

Dia 17 TERÇA-FEIRA - At 14, 19-28; Sal 144; Jo 14, 27-31a
«Dou-vos a minha paz»

21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 18 QUARTA-FEIRA - S. João I, papa e mártir
At 15, 1-6; Sal 121; Jo 15, 1-8

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»

Dia 19 QUINTA-FEIRA - At 15, 7-21; Sal 95; Jo 15, 9-11
«Permanecei no meu amor, para que a vossa alegria seja completa»

10h00 Conselho Presbiteral, em Albergaria-a-Velha.

Dia 20 SEXTA-FEIRA - S. Bernardino de Sena, presbítero
At 15, 22-31; Sal 56; Jo 15, 12-17

«É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros»
21h30 Reunião dos pais do 6º ano da catequese, no centro paroquial.

Dia 21 SÁBADO - SS. Cristóvão Magallanes, presbítero, e Companheiros,
mártires - At 16, 1-10; Sal 99; Jo 15, 18-21

«Não sois do mundo, mas Eu vos escolhi do mundo»
10h00 Confissões para os adolescentes do 6º ano da catequese.
15h00 Reunião de Pais das Crianças do 1° e 2° anos de Catequese, no centro

paroquial.
17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa vespertina, na Sé e em Santiago.

Dia 22 DOMINGO VI DA PÁSCOA - Ano C
At 15, 1-2.22-29; Sal 66; Ap 21, 10-14.22-23  ou  Ap 22, 12-14.16-17.20;
Jo 14, 23-29  ou  Jo 17, 20-26

«O Espírito Santo vos recordará tudo o que Eu vos disse»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

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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ADN Cristão
Entrámos na quinta semana após as mulheres
encontrarem o sepulcro vazio. Desde então, Jesus
apareceu sempre no mesmo dia, respondeu às dúvidas
e venceu as resistências dos mais cépticos. Todos O
reconhecem Ressuscitado.

Agora o tempo é de preparar a partida e nada melhor
que lembrar parte do discurso proferido na ultima Ceia
Pascal: "Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis
uns aos outros. Como Eu vos amei, amai-vos também
uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus
discípulos".

Apesar de as circunstâncias em que foram proferidas
não terem ajudado os discípulos a compreender as suas
exigências, tais palavras ficaram para a história como
verdadeiro testamento ou, se quisermos, Carta Magna
para o agir cristão.

Não é fácil o seu cumprimento, porque não se trata
simplesmente de amar, mas de amar ao jeito de Jesus.
Sem barreiras nem fronteiras. Sem ideologias nem
simpatias. Gratuitamente. E sempre.

Apesar de ser dificil amar como Jesus e impossível amar
quanto Jesus, não podemos rasgar esta página do
Evangelho. Se o fizermos, deixaremos de  ser cristãos.

P. Fausto



Oração do Terço

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 16 - 7º ano de Catequese

Dia 17 - Pastoral Familiar

Dia 18 - 5º ano de Catequese (21h00)

Dia 19 - Vicentinas

Dia 20 - 12º ano de Catequese

Dia 23 - 8º ano de Catequese

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 21h
na Capela dos Santos Mártires;

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

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

Realiza-se este Domingo, dia 15 de maio,
a Assembleia Diocesana pré-Sinodal
que conclui esta fase inicial de escuta
nas paroquias e na Diocese. Depois do
trabalho dos grupos foram reunidos
todos os contributos que chegaram às
paroquias da Diocese que resultam
num documento que será enviado para
Roma, para preparar o Sínodo em 2023,
mas sairão também algumas linhas
orientadoras para os próximos planos
pastorais desta porção de Povo de Deus
em Aveiro.

Assembleia Diocesana
pré-Sinodal

“Vem para o meio”
Férias para pais de pessoas
com deficiência

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. Nas
Eucaristias serão dadas mais
informações. Se quiser inscrever-se
como família de acolhimento poderá
fazê-lo através do seguinte link ou na
secretaria.

https://forms.gle/vm6gSh1ZU8byXYu77

JMJ2023
Famílias de Acolhimento

Proposta pelo Santuário de Fátima, esta
iniciativa destina-se a proporcionar em
primeiro lugar uns dias (uma semana)
de férias a pessoas com deficiência e
aos seus pais um tempo de descanso,
às vezes o único no ano, durante o
qual os seus filhos ficam entregues a
um corpo de voluntários.

Os documentos para inscrição podem
ser enviados para o Santuário de
Fátima por email ou por correio.

Pode encontrar mais informações
sobre os jovens participantes ou sobre
os voluntários em: https://
www.fatima.pt/pt/pages/vem-para-o-
meio

Decorre no fim de semana de 28 e 29
de Maio a Campanha da Primavera de
recolha de alimentos do Banco
Alimentar contra a Fome.

Inscreva-se como voluntário através do
e-mail ba.aveiro@bancoalimentar.pt ou
pelo telefone 234381192.

Não deixe de ser generoso e
“Alimente esta ideia”!

Banco Alimentar

O Seminário de Santa Joana Princesa
está a promover, no Claustro dos
Apóstolos, a exposição dos milagres
eucarísticos, feita por Carlo Acutis.
Este jovem foi beatificado
recentemente pelo Papa Francisco,
que o tomou como modelo para a
juventude. Nasceu em Maio de 1991 e
morreu em Outubro de 2006 e
distinguiu-se por um grande amor à
eucaristia. Ele mesmo dizia: “A
eucaristia é o meu caminho para o
céu”.

A exposição estará patente até ao dia
16 de Junho, Solenidade do Sagrado
Corpo e Sangue de Cristo, podendo
ser visitada todos os dias entre as 10
e as 18 horas, ou outro horário a
combinar.

Exposição
dos Milagres Eucarísticos
(por Carlo Acutis)

Coral Belencanto
O Coral Belencanto é um grupo
composto por cerca de 200 pessoas
idosas que trabalham bastante as
atividades lúdicas em prol do
envelhecimento saudável.

Eles irão apresentar o seu trabalho no
domingo, dia 15 de Maio, depois da
missa das 19h. Todos os paroquianos
estão convidados a ouvi-los ficando
depois da missa na igreja.


