INFORMAÇÕES

JUNHO

2020

Dia 07 DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE (X DO TEMPO COMUM) - Ano A
Ex 34, 4b-6. 8-9; Sal Dan 3, 52; 2 Cor 13, 11-13; Jo 3, 16-18
«Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo seja salvo por Ele»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).

07 de JUNHO de 2020

REFLEXÃO

Dia 08 SEGUNDA-FEIRA - 1 Reis 17, 1-6; Sal 120; Ev Mt 5, 1-12
«Bem-aventurados os pobres em espírito»
Dia 09 TERÇA-FEIRA - S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
1 Reis 17, 7-16; Sal 4; Mt 5, 13-16
«Vós sois a luz do mundo»
09h30 Conselho Presbiteral na Casa Diocesana, em Albergaria-a-Velha.

Dia 11 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Deut 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Jo 6, 51-58
«Não há nenhum mandamento maior que este»
D IA SANTIFICADO E FERIADO NACIONAL .
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
Não há este ano a Procissão Eucarística habitual, nem qualquer outra
celebração de nível arciprestal.

Dia 14 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM) - Ano A
Ex 19, 2-6a; Sal 99; Rom 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8
«Chamou os doze discípulos e enviou-os»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).

Deus é Uno e Trino. Um só Deus em três Pessoas. Iguais e
Distintas: Pai, Filho e Espírito Santo.

Passaram muitos anos, e com a luz de muitas páginas de boa
doutrina, "Deus Uno e Trino" continua a ser o Mistério
Fundamental da Fé.
INFORMAÇÕES

Dia 13 SÁBADO - Festa de S. António de Lisboa, presbítero e doutor da
Igreja, Padroeiro secundário de Portugal
Sir 39, 8-14 (gr. 6-11); Sal 18 B; Mt 5, 13-19
«Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo»
19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

"Deus é Amor"

Era assim que na minha catequese de infância se propunha
o Mistério da Santíssima Trindade, em fórmula
obrigatoriamente decorada. E por mais explicações, todos
ficávamos com cara de termos percebido pouca coisa da
matéria, mesmo com a ajuda da comparação habitual com a
folha do trevo. Era Mistério, arrematava piedosa e
pacientemente a Mestra.

Dia 10 QUARTA-FEIRA - S. Anjo da Guarda de Portugal
Dan 10,2a.5-6.12-14ab ou Ex 23,20-23a; Sal 90; Lc 2, 8-14
«Anuncio-vos uma grande alegria»

Dia 12 SEXTA-FEIRA - 1 Reis 19, 9a. 11-16; Sal 26; Mt 5, 27-32
«Todo aquele que tiver olhado para uma mulher
com maus desejos já cometeu adultério»
08h30 Missa em honra de Santa Joana, na Sé. (a Missa habitualmente
celebrada neste dia na Igreja de Jesus, passa a ser celebrada na Igreja
Matriz)
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Não se podendo negar o caminho da razão para se chegar
a Deus, o melhor e mais directo, segundo S. João, é o do
coração, é o da experiência, porque "Deus é Amor".
Da cátedra pode vir um belo discurso sobre Deus e do
púlpito um sermão bem inflamado, mas ninguém pode
apresentar suficientemente Deus, sem amor. Assim fez Jesus
a Nicodemos no Evangelho de hoje: "Deus amou tanto o
mundo que entregou o seu Filho Unigénito..., não para
condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por
Ele". E tudo isto, apenas e tão só, porque "Deus é Amor".
É esta certeza que dá à vida calor, beleza, poesia e sentido.
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Reabrir com cuidado !
Foi no fim de semana passado, Solenidade do Pentecostes, que a nossa Igreja
reabriu as suas portas à oração individual e litúrgica dos fiéis.
O receio era generalizado e o espaço, apesar dos cuidados acrescidos na sua
preparação, foi amplo para acolher quantos quiseram celebrar a Fé e alimentar-se espiritualmente. Todos se sentiram seguros, foram bem-vindos e ninguém
ficou fora.
Com o tempo, porém, as resistências psicológicas ao desconfinamento deixar-se-ão de fazer sentir e vão tornar cada vez mais numerosas as nossas Assembleias.
Por isso, devemos continuar a ter cuidado com a higiene das mãos, o uso da
máscara, o respeito pelo distanciamento social e a etiqueta respiratória.
Não tenha, pois, medo de vir à Igreja, e quando vier, à semana ou ao domingo,





traga sempre a sua máscara,






não espirre para o alto, para a frente ou para o chão,

CATEQUESE
Santíssima Trindade - 7 de junho
Domingo X do Tempo Comum
EVANGELHO: Jo 3, 16-18
"Jesus disse a Nicodemos: "Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho
Unigénito, para que todo o homem que acredita n'Ele não pereça, mas tenha a
vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o
mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem acredita n'Ele não é
condenado, mas quem não acredita n'Ele já está condenado, porque não acreditou
no nome do Filho Unigénito de Deus"."

faça a higiene das mãos,
guarde as distâncias e comece por ocupar as cadeiras mais próximas do
altar,
evite beijos e abraços,
não faça sala no adro,
lembre-se que a máscara não impede o sorriso nem dispensa a paciência...

Na medida em que observarmos estas coisas, contribuiremos para que a Igreja
seja um espaço feliz de oração e comunhão e não de desconforto com medo de
contágios.

Salmo Dan 3, 52.53.54.55.56 (R. 52b)
Refrão: Louvor e glória ao Senhor para sempre. Repete-se
Bendito sejais, Senhor, Deus dos nossos pais:
digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito o vosso nome glorioso e santo:
digno de louvor e de glória para sempre. Refrão
Bendito sejais no templo santo da vossa glória:
digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito sejais no trono da vossa realeza:
digno de louvor e de glória para sempre. Refrão

Intenção do Papa para o mês de Junho
Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida,
deixando-se tocar pelo Coração de Jesus.

Bendito sejais, Vós que sondais os abismos
e estais sentado sobre os Querubins:
digno de louvor e de glória para sempre.
Bendito sejais no firmamento do céu:
digno de louvor e de glória para sempre. Refrão

