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Não temais !

Ao lermos o Evangelho deste domingo, até  parece que
Jesus se dirige directamente aos homens e mulheres do
seculo XXI. É que, diante das exigências da vida cristã e das
dificuldades, o cristão pode ter a tentação de se retirar,
confinar, adaptar-se ao sofá, com a justificação
compreensível, hoje do contágio pelo coronavirus e amanhã
de qualquer outro problema.

Como então aos apóstolos, também hoje o Senhor Jesus
nos encoraja a não termos  medo e  diz-nos: não tenhais
receio dos homens... não temais os que podem matar o
corpo... não temais,  valeis muito mais que os passarinhos...

Sabemos, por experiência, que as dificuldades amedrontam,
nos põem à defesa  e até nos bloqueiam. Jesus compreende
os nossos medos. Também os experimentou. Nunca deixou,
porém, que O impedissem de cumprir em tudo a vontade
do Pai, mesmo na hora da agonia ou no alto da cruz.

Desanimar é duvidar da palavra do Senhor que nos assiste e
nunca nos abandona. Temer... ou envergonhar-se de ser
cristão  é correr o risco de não termos, no fim da meta,
quem, junto do Pai, nos reconheça como discípulos de Jesus
Cristo.

P. Fausto

Dia 21 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM) - Ano A
Jer 20, 10-13; Sal 68; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33

«Não temais os que matam o corpo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - S. Paulino de Nola, bispo – S. João Fisher, bispo e
S. Tomás More, mártires
2 Reis 17, 5-8. 13-15a. 18; Sal 59; Mt 7, 1-5

«Tira primeiro a trave da tua vista»

Dia 23 TERÇA-FEIRA - 2 Reis 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Sal 47; Mt 7, 6. 12-14
«Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam

fazei-o também a eles»

Dia 24 QUARTA-FEIRA - NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA – SOLENIDADE
Is 49, 1-6; Sal 138; Act 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

«O seu nome é João»
* Dia Nacional do Cigano.

Dia 25 QUINTA-FEIRA - 2 Reis 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29
«A casa edificada sobre a rocha

e a casa edificada sobre a areia»

Dia 26 SEXTA-FEIRA - 2 Reis 25, 1-12; Sal 136; Mt 8, 1-4
«Se quiseres, podes curar-me»

Dia 17 SÁBADO - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja
Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17

«Do Oriente e do Ocidente virão muitos para o reino dos Céus»
19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

Dia 18 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM) - Ano A
L 1 2 Reis 4, 8-11. 14-16a; Sal 88; 2 Rom 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42

«Quem não toma a sua cruz não é digno de Mim.
Quem vos recebe a Mim recebe».

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
* Ofertório para a Santa Sé ou Cadeira de S. Pedro.
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Cuidado, mas não tanto!
Desde o dia 30 de  Maio que a nossa
Igreja mantém abertas as suas portas
ao culto habitual, mas, do número dos
que não se dispensam da Missa, ao
Domingo ou à semana, a ausência dos
mais novos é bem notória.
A verdade é que a Palavra de Deus é
para todos e que Jesus - Eucaristia é
alimento para os mais velhos e para mais
novos.
Se é certo que há cuidados que
limitam o número dos que não se
dispensam da Eucaristia, não é menos
certo que os caminhos que levam à
Igreja se tornam, quando não
percorridos, mais ásperos e menos
apetecíveis, como os trilhos não
usados, onde crescem o mato e as
silvas.  As palavras de Jesus no
Evangelho deste domingo são claras ao
tranquilizar os discípulos de todos os
tempos, mas não deixam de ser
também condenação das nossas
pusilanimidades e das nossas
"prudências"... com que  nos vamos
justificando.

Projecto
Mãos de São Francisco
Os franciscanos de Aveiro, estão todos
os sábados, das 14h30 às 18h,nas
Igrejas de Santo António e São
Francisco, junto à Judiciária e Parque
da cidade, a receber donativos e
alimentos, para famílias carenciadas.
AGRADECEMOS TODA A VOSSA
GENEROSIDADE.

EMRC: VEM E VÊ!

Nove de doze novos recursos de
Educação Moral e Religiosa Católica
(EMRC) estão disponíveis, desde hoje,
no canal Youtube #EstudoEmCasa da
Direção Geral de Educação.
Os novos vídeos resultam do trabalho
entre “SNEC, Equipa nacional de apoio
à EMRC e de alguns professores desta
disciplina”.
Os recursos disponibilizados “foram
pensados e realizados como propostas
possíveis dirigidas aos professores no
seu trabalho de acompanhamento dos
alunos e na consolidação das aprendiza-
gens essenciais da disciplina de EMRC”,
explica António Cordeiro, coordena-
dor nacional da disciplina de EMRC no
SNEC.
“Nesta fase privilegiámos as últimas
unidades letivas, sendo que, no 3.º
ciclo, se optou pela abordagem em dois
vídeos das temáticas gerais das
unidades terminais de cada ano”.
No “ensino secundário os recursos
abordam conteúdos transversais às
diferentes unidades letivas”, reforça
o responsável.
Dentro em breve ficarão disponíveis
todos os 12 vídeos da disciplina de
EMRC.

fonte: http://www.educris.com/v3/
44-destaques/9609-educacao-recursos-

de-emrc-no-#estudo-em-casa

Um apelo da
Ilha do Príncipe

O Padre Francisco de Melo, padre da
nossa Diocese, conta-nos um
bocadinho da realidade que está a
viver na Ilha do Príncipe onde se
encontra em Missão desde o dia 31 de
dezembro de 2019: “Desde março os
turistas simplesmente desaparece-
ram,... muitos dos trabalhadores, ou
foram despedidos ou viram os seus
salários reduzidos. Conforme o tempo
vai passando, sente-se o adensar das
dificuldades”.
Se a Pandemia que nos assolou
conseguiu fazer-nos repensar e refazer
a nossa forma de viver, nos países que
vivem quase em exclusivo do turismo
e são subdesenvolvidos, está a destruir
por completo as famílias que já não
têm meios para comprar bens
essenciais.
O Padre
Francisco
lança um
apelo for-
te à parti-
lha e, para
que esta
possa ter
e f e i t o s
imediatos, verá ser em  doações
monetárias, através de  transferência
bancária, com os seguintes dados:

CONTA: Francisco José Rodrigues de Melo
Caixa de Crédito Agrícola de
Albergaria-a-Velha

IBAN: PT50004533104017621191250

Vamos partilhar o máximo possível.
Note bem: as doações deverão ser
efetuadas só até ao dia 30 de Junho
de 2020.

Missa Crismal
O bispo de Aveiro disse na homilia da
Solenidade do Sagrado Coração de
Jesus, que o futuro “está carregado
de incertezas e ninguém pode afirmar
que tudo está ultrapassado”.

Na celebração da Missa Crismal, a que
presidiu na Sé de Aveiro, D. António
Moiteiro alertou também para o
aumento das desigualdades
económicas devido à pandemia e que
“os mais pobres vivem cada vez com
menos recursos”.

O futuro vai “trazer novos desafios à
convivência em sociedade” e mesmo
na “vida da Igreja, o presente já não
tem nada que ver com a normalidade
de há três meses”, referiu.

Aos padres e consagrados, o bispo de
Aveiro pediu uma atenção redobrada
aos “novos desafios” depois de “três
meses de confinamento, com medo da
pandemia, com as igrejas fechadas por
respeito às regras de saúde”.

“A vida pastoral das paróquias ficou
profundamente alterada”, afirmou.

fonte: https://agencia.ecclesia.pt/


