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Dia 20 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano A
Sab 12, 13, 16-19; Sal 85; Rom 8, 26-27; Mt 13, 24-43 ou Mt 13, 24-30
VILAR festa de Nossa Senhora da Victória, em Vilar:
- Missa solene às 10h00;
- Procissão Eucarística às 17h00.
11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
REFLEXÃO

20 de JULHO de 2014

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Miq 6, 1-4, 6-8; Sal 49; Mt 12, 38-42
19h00 Missa em Vilar e entrega do ramo à nova comissão de festas.
Dia 22 TERÇA-FEIRA - S. Maria Madalena
Miq 7, 14-15, 18-20; Sal 84; Jo 20, 1, 11-18
Dia 23 QUARTA-FEIRA - S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jo 15, 1-8
21h15 Ensaio do CatedrAv, na Sé.

Dia 27 DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM - Ano A
1 Reis 3, 5, 7-12; Sal 118; Rom 8, 28-30; Mt 13, 44-52 ou Mt 13, 44-46
11h30 Ensaio do coro das crianças, na igreja.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
Durante este tempo de Verão, o
coro da Missa com Crianças, no
domingo às 12h, ensaia às 11h30 na
igreja.

A Equipa Sacerdotal e a Equipa
Redactorial desejam a todos os
paroquianos e amigos
Boas Férias.
O boletim paroquial
retorna no dia 14 de
Setembro.
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Dia 26 SÁBADO - S. Joaquim e S. Ana, pais da Virgem Santa Maria
Sir 44, 1, 10-15; Sal 35; Mt 13, 16-17
20h30 Missa em Vilar.

A Paciência de Deus.
A realidade que nos circunda atinge muitas vezes os patamares
da crueldade e tragédia. O cortejo de violências, injustiças,
guerras, fome, doenças…, é de tal ordem que parece abafar
o poder de Deus, provoca em muitos perplexidade e até
parece dar razões para negar a Sua existência. E perguntase porque é que Deus não intervêm, nem se manifesta.
Esquecemo-nos que Deus joga na paciência, julga com
brandura, governa com indulgência e sabe esperar quem
prevaricou. Ele, que já no Antigo Testamento Se revelou o
Deus bom e paciente, a Quem Jesus chama e mandou chamar
Pai, respeita as nossas opções e dá tempo ao arrependimento
e à conversão.

Dia 24 QUINTA-FEIRA - S. Sarbélio Makhluf, presbítero
Jer 2, 1-3, 7-8, 12-13; Sal 35; Mt 13, 10-17
Dia 25 SEXTA-FEIRA - S. Tiago, Apóstolo
2 Cor 4, 7-15; Sal 125; Mt 20, 20-28
18h00 Missa em Santiago.
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Diante da nossa impaciência, que às vezes não é mais que
zelo farisaico, nem sempre isento de vingança e,
frequentemente, sinal de fraqueza e medo, é na paciência
que Deus manifesta o Seu amor, a Sua grandeza e o Seu
poder.
Na história da Igreja e na de todos nós, quanto trigo e quanto
joio! Apesar das forças contrárias que pretendem abafar o
poder da semente, o sucesso da colheita está garantido,
porque há-de vir sempre ao de cima a bondade, a compaixão…
numa palavra, a Paciência de Deus. Só nesta escola
aprendemos a não fazer justiça pelas próprias mãos, a
respeitar a liberdade uns dos outros, como valor sacrossanto,
e a crescer em humanidade. Assim nos tornamos mais humanos
e mais conformes à imagem e semelhança de Deus.
P. Fausto
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Horários
em tempo de Verão
[de 21 de Julho a 22 de Setembro]

Eucaristias
Domingo
10h30, 12h e 19h na Sé
Segunda a sexta-feira
08h30 e 19h na Sé
Sábado
08h30 e 19h00 na Sé
20h30 - alternando entre Vilar e
Santiago:
26 de Julho – Vilar
2 de Agosto – Santiago
9 de Agosto – Vilar
16 de Agosto – Santiago
23 de Agosto – Vilar
30 de Agosto – Santiago
6 de Setembro – Vilar
13 de Setembro – Santiago
20 de Setembro – Vilar
Confissões
Terça, quinta, sexta - das 09h às 11h
Secretaria
Segunda a sexta - das 15h às 19h
Sacristia
Segunda a sábado - das 8h às 11h e 16h
às 20h
Cartório
Terça a sexta-feira - das 16h às 19h

O Reino já e ainda não...

Festival Jota 2014 em S. Pedro do Sul

Cavados os campos,
sulcos aplanados,
de chuva e de sol beijados,
aí se lança boa semente,
e nem a ameaça do bicho
ou da maligna traça
a mata e a despedaça.
Deixando-se morrer,
da frescura do húmus
irrompe, humilde, fruto bom
e vida nova.
Atacada à nascença
sobrevive à cizânia
até à hora da ceifa.
Eis o Reino de Deus
já semeado e nascido
mas ainda não ceifado!
P.JAC

O maior festival de Verão de música de inspiração cristã em Portugal, que vai já
na sétima edição, acontece este ano em Carvalhais, S. Pedro do Sul, na Diocese
de Viseu, nos dias 25, 26 e 27 de Julho de 2014. O espaço que acolheu durante
vários anos o mítico festival "Andanças" recebe agora esta edição do Festival
Jota, com um cartaz recheado de novidades.
As noites deste festival são dedicadas à música de inspiração cristã, e uma vez
mais brindamos todos os participantes com atuações de artistas de renome na
música de inspiração cristã nacional e internacional. Os finais de noite vão ser
pautados a notas diferentes, numa noite um concerto intimista de oração e na
outra noite soltam-se os sons eletrizantes da Cristoteca.
O festival tem ainda um espaço dedicado a bandas e artistas amadores, "O Teu
palco", mostrando com o máximo de 3 temas/15 minutos temas e trabalhos originais.
O Festival é muito mais que concertos, pois terá espaços de oração, reflexão,
workshops, atividades radicais, artes marciais, desporto, arte, visitas guiadas,
caminhadas, danças, muita animação e aventura, entre outras... Tudo em regime
de acampamento.
fonte: ecclesia

Retiro para Doentes
O Santuário de Fátima, através do Movimento da
Mensagem de Fátima, promove um Retiro para
Doentes, na Casa de Nossa Senhora das Dores, de 10
a 13 de Outubro.
O Santuário oferece o alojamento e as refeições.
Cada pessoa doente interessada em participar pagará
as viagens. As inscrições devem ser feitas na secretaria
até ao final deste mês de Julho. Pode usar o telefone
234422182.

