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Após as solenidades do Santíssimo Corpo e Sangue de
Cristo e do Sagrado Coração de Jesus, deparamo-nos
com um tempo longo, entrecortado apenas pelas festas
religiosas em honra dos Santos, tão frequentes em tempo
de verão.

E que nos diz Deus neste 11º domingo? Basta um olhar
ao profeta Ezequiel para descobrimos que Deus nunca
Se arrepende de investir no homem, nem volta atrás
nos Seus planos de salvação, apesar das resistências e
fracassos do Povo eleito.

 Isto mesmo confirma Jesus, nas duas parábolas deste
domingo, ao sublinhar a gratuidade e o dinamismo do
Reino de Deus, que não dispensa jamais o nosso
contributo, cabendo-nos, na hora da sementeira, fazer
tudo o que depende de nós, o nosso "trabalho de casa",
confiando os frutos à eficácia de Deus.

Não se trata de fechar os olhos à realidade que nos
circunda ou de nos deixarmos adormecer num
espiritualismo desencarnado, mas tão só o
reconhecimento de que as dificuldades dentro e fora da
Igreja não devem levar o cristão ao desânimo ou à
desilusão, mas à confiança sadia e ao optimismo
realista, que vêm da certeza de que "a semente germina
e cresce", sem sabermos como. Graças a Deus!

P. Fausto
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"Nada sem Deus, nada sem nós"!
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Dia 14 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM – Ano B
Ez 17, 22-24; Sal 91; 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34

Missas: 19h (Sé) Não há missas às 8h30, 10h30, 12h e 10h (Vilar).
14h30 Formação para os Ministros Extraordinários da Comunhão, no Seminário.

FESTA DE ENCERRAMENTO DA CATEQUESE
10H30    Chegada ao Parque (acolhimento);
11H30    Missa campal;
13H00     Almoço (pode ser adquirido no Parque, como habitualmente);
14H00    Jogos tradicionais;
15H00    O coreto d'Alegria;
17H00    Encerramento.

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - 2 Cor 6, 1-10; Sal 97; Mt 5, 38-42

Dia 16 TERÇA-FEIRA - 2 Cor 8, 1-9; Sal 145; Mt 5, 43-48

Dia 17 QUARTA-FEIRA - 2 Cor 9, 6-11; Sal 111; Mt 6, 1-6. 16-18

09h30 Reunião Arciprestal do Clero, em Esgueira.
18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv.

Dia 18 QUINTA-FEIRA - 2 Cor 11, 1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15

Dia 19 SEXTA-FEIRA - S. Romualdo, abade

2 Cor 11, 18. 21b-30; Sal 33; Mt 6, 19-23

17h00 Missa em Vilar.
21h00 Painel sobre "Vivência dos Conselhos Evangélicos Fruto do Amor”, no

Salão das Florinhas do Vouga.
21h30 Concerto pelo Conservatório de Música de Aveiro de Calouste

Gulbenkian.

Dia 20 SÁBADO - B. Sancha e B. Mafalda, virgens, e B. Teresa, religiosa

2 Cor 12, 1-10; Sal 33; Mt 6, 24-34

15h00 Preparação de Pais e Padrinhos para o Baptismo, no salão do Centro
paroquial.

15h00 Reunião geral de Catequistas da Infância, no Seminário de Aveiro.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.
20h00 "Festas de Verão" da Paróquia, no Parque Municipal.

Dia 21 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM – Ano B
Job 38, 1. 8-11; Sal 106; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
Administração do Sacramento da Santa Unção, na missa das 10h30.



O Conservatório de Música de Aveiro
de Calouste Gulbenkian apresenta na
nossa igreja, na sexta-feira, dia 19, o
Te Deum, de Eugenio Amorim.
Participam neste concerto o Coro
Complementar, Coro de Pais e
Encarregados de Educação,
Funcionários e Antigos Alunos do
Conservatório de Música de Aveiro de
Calouste Gulbenkian. A entrada é livre.

Vivência dos Conselhos
Evangélicos

Na próxima sexta-feira, no salão
D. João Evangelista de Lima Vidal,
decorre um painel aberto a todos os
interessados sobre a Vivência dos
Conselhos Evangélicos. O painel que é
promovido pelo Secretariado Regional
da CIRP, no âmbito do Ano da Vida
Consagrada, é constituído por
intervenientes que darão seu
testemunho sobre o tema: um casal
católico (Teresa e Niall Power); Pe.
Armando Baptista (religioso do SCJ);
irmã Cidália Machado (religiosa da
Aliança de Santa Maria) e Susana Pires
(Leiga Missionária da Família Missionária
Verbum Dei).

Te Deum, de Eugénio Amorim

Gestos solidários

Nesta recta final de ano, queremos
propor a todos dois gestos de partilha
e solidariedade em favor dos mais
carenciados. Já recebemos alguns
contributos mas continuamos a pedir
para ajudar:

-- Todo o tipo de material escolar,
para enviar para Moçambique,
através do Movimento Missionário
de Professores (MOMIP), dos
Missionários do Espírito Santo.

-- Tampinhas plásticas, caricas e
rolhas de cortiça, para custear
tratamentos da pequena Miriam,
uma menina portuguesa, de 8 anos,
portadora de paralisia cerebral.

As ofertas de cada um podem ser
entregues na secretaria paroquial ou
então podem entregar-se em local
próprio na festa de encerramento da
catequese.

Assembleia diocesana e
Conselho Pastoral

No próximo dia 4 de Julho, o nosso
Bispo apresenta as linhas pastorais da
nossa diocese para os próximos três
anos. Para esta assembleia que decorre
no Seminário de Aveiro, das 10h às 12h,
convocamos os elementos do nosso
conselho pastoral paroquial.

Por este motivo, a nossa reunião de
Conselho Pastoral fica reagendada
para o dia 9, às 21h30, no centro
paroquial. Para esta reunião de
avaliação é necessário trazer a
avaliação da programação pastoral de
cada grupo ou movimento da nossa
paroquia. Também trataremos de
organizar a peregrinação paroquial que
faremos ao Santuário de Nossa Senhora
da Lapa, no último domingo de
Setembro.

Renovações de inscrição na
catequese
Durante este mês de Junho, pode ser
feita na Secretaria Paroquial, a
renovação da inscrição para a
catequese do próximo ano. Também a
primeira inscrição pode ser feita desde
já, sendo necessário a certidão de
baptismo (se a criança já é baptizada),
uma fotografia tipo passe mais 10Euros.
É conveniente que, desde já, possamos
ir organizando o próximo ano.

A Comunicação na Liturgia

O Secretariado Nacional de Liturgia vai
realizar de 27 a 31 de Julho, em Fátima,
o 41.º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica que terá como tema "A
Comunicação na Liturgia".

A Diocese de Aveiro tem marcado a sua
presença de forma significativa desde
o primeiro encontro. Estes encontros
nacionais de pastoral litúrgica são uma
oportunidade de formação que tem
dado os seus frutos junto dos diversos
agentes pastorais, sobretudo os que
exercem ministérios litúrgicos,
consagrados, catequistas, e cristãos
jovens e adultos, envolvidos e
empenhados nas comunidades.

A inscrição pode ser feita na nossa
secretaria, até dia 26 de Junho,
sabendo que a Paróquia assume o valor
da inscrição para os adultos e do
alojamento para os jovens
interessados.

Os inscritos terão uma reunião
preparatória no dia 15 de Julho
(quarta-feira), às 21h30, no nosso
Centro Paroquial, quando também
serão expostas as questões relativas
ao transporte.


