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Os jovens do 10º ano de catequese viveram este sábado 
a sua Festa da Vocação. Esta é uma adaptação paroquial 
ao itinerário de catequese, valorizando-se neste ano a 
dimensão vocacional da vida e as opções vocacionais 
dentro de uma vida cristã. A tarde foi passada em ativi-
dade, tendo como momento interpelante a visita às ir-
mãs carmelitas que vivem em clausura no Carmelo de 
Cristo Redentor, em S. Bernardo.  
O tema desta Semana de Oração pelas Vocações - 
“Troquemos o instante pelo eterno” - coloca diante de 
opções de vida que vão para além do imediato ou da 
mera utilidade e eficácia do trabalho.  
Este ano dedicado à consciência vocacional, também 
tem na proposta do Mosteiro Invisível Vocacional uma 
forma de oração pelas vocações, recordando essa cadeia 
de oração que a Paróquia foi chamada a acolher durante 
a Semana dos Seminários.  

JOVENS DO 10º ANO FAZEM FESTA DA VOCAÇÃO 

A Paróquia está a organizar uma noite de Catequese 
Pascal a partir do texto bíblico dos discípulos de Emaús.  
O Pe Nuno Santos, reitor do Seminário de Coimbra, é 
doutorado em Teologia, tendo-se debruçado nos encon-
tros com Jesus e o fator Esperança que deles se brota. 
Será, seguramente, uma boa noite de formação e cate-
quese para todos e de um modo particular para aqueles 
que vivem serviços e ministérios a partir da Palavra de 
Deus como catequistas, animadores e leitores.  
Este é já o segundo encontro aberto de formação para 
todos os cristãos e que resulta do pedido feito na refle-
xão sinodal de uma maior formação cristã e bíblica. O 
primeiro foi com o Pe Carlos Carneiro que suscitou uma 
agradável manhã de formação.  

A Mordomia da Festa da Senhora das Febres, depois de 
um Jantar do Moço bastante participado, convida agora 
Comunidade para um Festival de Sopas de angariação de 
fundos, no dia 20 deste mês, no Largo da Capela. Haverá 
animação durante a tarde, a partir das 16h.  
A Festa da Senhora das Febres acontecerá no segundo 
fim-de-semana de setembro, voltando a criar-se a opor-
tunidade da reunião festiva da Comunidade da Beira-
Mar, nesta que é uma das suas festas mais histórias e 
interrompida com a pandemia.  

FESTIVAL DE SOPAS NA SRA DAS FEBRES 

N’O Canal da semana passada foi anunciado o Conselho 
Pastoral para o dia 11 de maio, mas a data certa e pro-
gramada é no dia 17 de maio, às 21h30, no salão paro-
quial.  
Da agenda deste Conselho Pastoral destacam-se as pró-
ximas datas paroquiais, a constituição da equipa de ani-
mação do Dia da Comunidade Paroquial, o programa de 
acolhimento dos Dias nas Dioceses da JMJ e ainda o aco-
lhimento do turismo no verão e a reflexão necessária 
sobre essa realidade.  

BENÇÃO DE FINALISTAS ACONTECE JÁ A 14 DE MAIO 

CATEQUESE PASCAL APROFUNDA TEXTO BÍBLICO 

ALTERAÇÃO À DATA DO CONSELHO PASTORAL 

A habitual bênção de finalistas da Universidade de Avei-
ro acontece no próximo domingo, dia 14 de maio, às 
10h, na Alameda da Universidade. Esta é uma organiza-
ção da Comissão para a Bênção de Finalistas, dinamizada 
pelo CUFC, envolvendo a Academia nos diversos Depar-
tamentos e Escolas.  
São 1125 finalistas inscritos para que, juntamente com 
as suas famílias, vivam este momento como agradeci-
mento e sinal da presença de Deus no seu futuro.  



07/MAIO | DOMINGO V DA PÁSCOA            Dia da Mãe   

09.30   Eucaristia [Igreja Barrocas] 
11.00  Eucaristia c/ batismo e bênção de grávidas [Igreja 

Vera-Cruz] 

19.00   Eucaristia [Igreja Vera-Cruz] 

08/MAIO | SEGUNDA-FEIRA                        

17.00   Direção Casa Vera-Cruz  
19.30   Meditação Cristã  [Sala da meditação] 

21.30   Catequese Pascal [Salão Paroquial] 

09/MAIO | TERÇA-FEIRA                                  

16.00 às 19.00   Atendimento do pároco [Cartório] 
19.15   Eucaristia [Igreja Vera-Cruz] 

20.00   Oração do Terço [Imaculado Coração Maria, Forca] 
21.15   Renovamento Carismático  [Salão Paroquial] 

10/MAIO | QUARTA-FEIRA                             S. João de Ávila 

15.00   Conferência Vicentina [Sala da CV] 

19.15   Eucaristia [Igreja Vera-Cruz] 

21.30   Reunião catequistas da infância  [Salão Paroquial] 

11/MAIO | QUINTA-FEIRA            

09.30   Reunião arciprestal do clero [Seminário Dehoniano] 

17.00   Reconciliações [Igreja da Vera-Cruz] 
             Oração do Terço [Igreja das Barrocas]         
19.15   Eucaristia [Igreja Vera-Cruz] 

12/MAIO | SEXTA-FEIRA        SANTA JOANA PRINCESA 
Feriado Municipal - Padroeira da Diocese e da Cidade                        

10.00   Eucaristia  [Sé de Aveiro] 

16.00   Procissão [percurso habitual] 

18.30   Oração do Terço [Igreja da Vera-Cruz] 

13/MAIO | SÁBADO                                    N. Sra de Fátima     

10.00   Eucaristia  [Sé de Aveiro] 

12.00   Casamento [Capela S. Gonçalinho] 

19.00   Eucaristia [Igreja Vera-Cruz] 

21.30   Reunião animadores [Centro Paroquial] 

14/MAIO | DOMINGO VI DA PÁSCOA             
Início da Semana da Vida 
At 8, 5-8. 14-17 ;  1Pd 3, 15-18 ; Jo 14, 15-21  

09.30   Eucaristia [Igreja Barrocas] 
11.00   Eucaristia c/ batismos [Igreja Vera-Cruz] 

15.00   Encontro de peregrinos JMJ [Centro de Congressos] 
19.00   Eucaristia [Igreja Vera-Cruz] 

| AGENDA DA SEMANA | 

CONFERÊNCIA VICENTINA NO LIMITE DA CAPACIDADE 

A Conferência Vicentina viu-se a chegar ao limite da sua 
capacidade de apoio, vendo as famílias que assiste au-
mentar de 22 (em Dezembro) para 70 na última semana, 
num total de 123 pessoas.  
O apoio das Campanhas do Banco Alimentar ainda não 
foi atualizado, pelo que a assistência prestada depende 
da generosidade das pessoas. Nesse sentido, os ofertó-
rio do fim-de-semana passado na Igreja da Vera-Cruz 
reverteram para a Conferência Vicentina, num total de 
676,81€.  
Os jovens caminheiros do Agrupamento de Escuteiros 
também se organizaram para responder com mais uma 
iniciativa ‘Baú Solidário’, tendo já estado a recolher num 
sábado de abril, voltando a estar a acolher as ofertas das 
pessoas no próximo sábado, de manhã, das 9h às 12h, 
junto à Igreja da Vera-Cruz. Vamos todos ajudar! 

Depois do 10º ano de catequese ter vivido na semana 
passada a Festa da Vocação e o 5º ano a Festa da Espe-
rança, este fim-de-semana o 9º ano vive a Festa do Com-
promisso e as crianças do 3º ano prepararam este sába-
do durante toda a manhã, a Festa da Eucaristia. As pri-
meiras-comunhões acontecerão, assim, nos dias 21 e 28 
deste mês, da parte da tarde, na qual algumas crianças 
catecúmenas serão batizadas.  

A Semana da Vida, que se inicia a 14 de maio, fará que 
se valorize alguns momentos paroquiais de oração. Um 
deles, no Dia Mundial das Famílias, a 15 de maio 
(segunda-feira) é uma proposta de oração online do Ter-
ço em família. Será divulgado o link de acesso, mas pode 
ser já marcada na agenda familiar essa vivência. 
“Levanta-te! A tua vida é um dom” é o tema que motiva 
a vida da Igreja e das famílias para esta semana.  

ENCONTRO PAROQUIAL DA COMUNIDADE BRASILEIRA 
 

A pastoral familiar da paróquia convida as famílias e 
pessoas brasileiras que chegaram à nossa Comunidade 
nos últimos tempos. Será uma oportunidade de 
convívio, partilha de um lanche e do acolhimento no 
nosso país.  
O encontro será no dia 25 de junho, no salão paroquial, 
às 16h30.  

TEMPO PASCAL É TEMPO DE FESTAS DA CATEQUESE 

PASTORAL FAMILIAR DA PARÓQUIA CONVIDA À 
ORAÇÃO ONLINE DO TERÇO EM FAMÍLA 


