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Dia 22 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO - Ano A
Deut 8, 2-3, 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Jo 6, 51-58
Eucaristias às 8h30; 10h (Vilar); 10h30 e 12h. Não haverá missa às 19h.

16h00 Eucaristia, na Sé, seguindo-se a procissão até à igreja da Vera Cruz.

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - 2 Reis 17, 5-8, 13-15a, 18; Sal 59; Mt 7, 1-5 (manhã) -
Jer 1, 4-10; Sal 70; 1 Pedro 1, 8-12; Lc 1, 5-17 (vigília)

16h00 Reunião com os responsáveis do projecto da "Rouparia Solidária".
20h00 Festas de verão no jardim Municipal: jantar e Marchas Populares.

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

21h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
21h00 Reunião da equipa Arciprestal de Catequese de Infância e

Adolescência, no centro paroquial de Esgueira.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - 2 Reis 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - 2 Reis 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29

Dia 27 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Deut 7, 6-11; Sal 102; 1 Jo 4, 7-16; Mt 11, 25-30
Jornada de Oração pela Santificação dos Sacerdotes:

17h00 Exposição do santíssimo sacramento, oração de vésperas e missa.
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Concerto na Sé pelo organista Élio Carneiro.

Dia 28 SÁBADO - Imaculado Coração da Virgem Santa Maria – S. Ireneu, bispo
Lam 2, 2, 10-14, 18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17   ou   Is 61, 9-11; Sal 1 Sam 2; Lc
2, 41-51 (manhã) - Act 3, 1-10; Sal 18; Gal 1, 11-20; Jo 21, 15-19 (vigília)

11h00 Reunião geral de catequistas, no centro paroquial, seguida de almoço
convívio (inscrições na secretaria até sexta-feira).

19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 29 SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos - Ano A
Act 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8, 17-18; Mt 16, 13-19

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 30 Data limite para entrega das reflexões pessoais ou de grupo acerca do
recenseamento da prática dominical. As sugestões podem ser
entregues na secretaria ou enviadas por email.

A história de cada um, como a do povo de Deus referida no
Livro do Êxodo, tem muito de deserto, com momentos de
tudo e de nada, de encontro e desencontro, de euforia e
nostalgia, de frustrações, medos e esperanças. Tem de tudo.
Em todos os tempos. E é neste contexto que Cristo Se deixou
ficar e Se oferece como alimento.
A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que
há bem pouco passou para o domingo a seguir ao da
Santíssima Trindade, proporciona-nos uma bela ocasião para
compreendermos a importância "do admirável sacramento"
na vida da Igreja e na vida do cristão que não queira resignar-
se à mediania.
É verdade que somos cristãos porque baptizados, mas não
somos discípulos de Jesus Cristo se não alimentamos a nossa
vida da Palavra de Deus e da Eucaristia, porque o espaço
para Deus vai diminuindo e a vida vai arrefecendo. É que à
medida que dispensa Deus do seu projecto, o homem esbarra
com os seus próprios limites e, sem fio condutor e sem futuro,
arrisca-se ao absurdo da aridez e do deserto na sua
existência.
Jesus veio para todos e por todos ficou, mas não Se impõe a
ninguém, nem mesmo àqueles para quem basta o pão do
estômago, ou mesmo para quem faz da luta pela igualdade e
fraternidade o seu último e supremo objectivo. O homem
para ser feliz não precisa só de pão, mesmo que seja o da
liberdade, da justiça e da paz, mas também "de toda a palavra
que sai da boca do Senhor", como diz o Deuteronómio, e de
Jesus Eucaristia. Se quiser ter vida com sentido e em
abundância!

P. Fausto
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DOXA vai ao FÉ'stival
Alimento de vida eterna

Siga-nos no Facebook

Um grupo da nossa paróquia formado por jovens, catequistas e animadores
representará a nossa paróquia no arciprestado da Murtosa (na Escola EB2/3
e Secundária Padre António Morais da Fonseca) naquele que é o V FÉ'stival. O
grupo chama-se DOXA, palavra grega que traduzida significa Glória. A iniciativa
promovida pelo SDPJV decorre no dia 5 de Julho, às 21h30, com o tema "Não
te conformes, transforma-te". A letra e a música da canção é da autoria do
padre JAC. Os bilhetes para este festival custam 3 euros e podem ser
adquiridos na secretaria paroquial ou junto do padre José António até ao
final deste mês.
Das 0h30 às 4h decorrerá, muito próximo ao local do FÉ’stival, uma
CRISTOteca, um espaço de diversão e festa. A entrada é livre.

Estão abertas as inscrições para o próximo ano lectivo, que decorrem até 31 de
Julho. Os cursos são o de Canto Litúrgico, o de Direcção Coral e o de Órgão. Os
boletins de inscrição devem ser pedidos a edmusa.aveiro@gmail.com

Inscrições para a catequese

Até ao final deste mês de Junho,
pode ser feita na secretaria a
renovação da inscrição na catequese
para o próximo ano.

Quanto à primeira inscrição na
catequese poderá ser feita até ao
dia 15 de Julho no horário normal da
secretaria. É necessária uma
fotografia tipo passe, uma certidão
de baptismo ou cédula de vida cristã
dos não baptizados nesta Paróquia
mais dez euros.

Bom Jesus, meu Senhor,
Perfeita personificação do amor,
Que Te entregas inteiro
no Santíssimo Sacramento:
Meu verdadeiro sustento,
carne, sangue, alma e pensamento...
Para que de Ti eu me possa saciar
e em Ti, sem medo, acreditar
que na Tua humanidade
irrepreensível e terna
És para o mundo inteiro
alimento de Vida eterna.

Meu bom Senhor,
ensina-me a acolher o Amor.
De Ti me alimento,
em Ti quero permanecer
em todo o tempo
e de Ti eternamente viver,
grato por existires em mim,
e por eu existir em Ti e de Ti,
e por acreditar em Ti.

Meu bom Senhor,
és o princípio e o fim,
o excesso do Amor,
Único Salvador!

                                                  P.JAC

Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica

De 28 de Julho a 1 de Agosto decorre em Fátima a Semana
Nacional de Liturgia. Aberta a todos, é sobretudo dirigida
àqueles que desempenham algum serviço na comunidade como
catequista, leitor, acólito, cantor, salmista, ministros extraordinários da
comunhão e também - porque não? - os que trabalham no sector sócio-caritativo
e na pastoral familiar. A todos faz muito bem.
A paróquia assumirá os encargos da inscrição dos adultos e o alojamento dos
jovens. Inscrições impreterivelmente até sexta-feira dia 27, na secretaria
paroquial.

Inscrições EDMuSa - 2014/15


