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Onde está Deus?

Dia 05 DOMINGO X DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 17, 17-24; Sal 29; Gal 1, 11-19; Lc 7, 11-17
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 12h e 19h (Sé)

10h00 Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão), na igreja.

Dia 06 SEGUNDA-FEIRA - S. Norberto, bispo
1 Reis 17, 1-6; Sal 120; Mt 5, 1-12

17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, no salão por cima da sacristia.

Dia 07 TERÇA-FEIRA - 1 Reis 17, 7-16; Sal 4; Mt 5, 13-16
21h30 Reunião da Equipa Logística das Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Reunião do Conselho Económico.

Dia 08 QUARTA-FEIRA - 1 Reis 18, 20-39; Sal 15; Mt 5, 17-19

Dia 09 QUINTA-FEIRA - 1 Reis 18, 41-46; Sal 64; Mt 5, 20-26
Reunião do Conselho da OFS.

Dia 10 SEXTA-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
Não há cartório
IV Congresso Eucarístico Nacional em Fátima (até dia 12).

17h00 Missa em Vilar.

Dia 11 SÁBADO - S. Barnabé, Apóstolo
Act 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal 97; Mt 5, 33-37 ou Mt 10, 7-13
Encontro de Candidatos ao Pré-Seminário para os 5.º e 6.º anos (todo o dia).

15h00 Formação de candidatos à OFS.
16h00 Reunião da Fraternidade.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Festas de Verão 2016.
18h30 Coro das crianças da Iniciação do Conservatório de

Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian, na rua direita.
20h00 Jantar, (caldo verde, fêveras, sardinha assada, arroz

doce), no Jardim Municipal
20h30 Silêncio que se vai cantar o Fado, no coreto do Jardim

Municipal

Dia 12 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Sam 12, 7-10. 13; Sal 31; Gal 2, 16. 19-21; Lc 7, 36 – 8, 3 ou Lc 7, 36-50
Missas: 10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

Dia 13 SEGUNDA-FEIRA - S. António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja
Sir 39, 8-14 (gr. 6-11); Sal 18 B; Mt 5, 13-19

19h00 Missa na igreja de Santo António (não haverá missa na Sé).

Desde sempre, Deus gosta de nós, olha-nos com amor,
atende-nos com atenção e nunca perde a paciência
connosco, mesmo quando perdemos a paciência com Ele.
Quando queremos que Deus faça a nossa vontade e não nos
conformamos com a Sua, nem aguardamos a Sua hora,
impacientamo-nos, e muitos até dizem que perdem a fé,
quais crianças zangadas quando os pais não lhes fazem a
vontade.

A 1ª leitura ao relatar-nos a ressurreição do filho de uma
viúva de Sarepta, que acolhia habitualmente o profeta Elias,
e o Evangelho que nos fala da ressurreição do filho de uma
viúva de Naim, operada por Jesus, mostra que Deus não é
insensível à gratidão, à delicadeza e, sobretudo, ao
sofrimento, especialmente quando se trata do mistério da
morte.

Ele não nos quer ver sofrer, nem a morte é o nosso destino.
Porque é Deus da vida, aprecia a vida e nos quer felizes,
jamais estará ausente da nossa história.

Não serão tão espectaculares como os casos de ressurreição
da 1ª leitura e do Evangelho de hoje, mas também dão vida,
porque são de vida, os gestos que matam a fome ou a sede
ou dão roupa a quem precisa, que proporcionam alegria
aos tristes e coragem aos desanimados, que tornam
prioritárias as causas da justiça e da paz, enfim, quando se
faz das obras de misericórdia cartilha do agir diário. Passa
por aqui, hoje, a presença de Deus, a favor do Seu povo,
através de tantos e tantos gestos de solidariedade e atenção
aos outros. E só deste modo, em gestos simples e passos
pequenos, se vão construindo os "novos céus e a nova terra"
e fazendo avançar o Reino de Deus entre nós.

P. Fausto
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"Silêncio que se vai cantar o fado" é o mote para a segunda noite das Festas de
Verão 2016, no próximo sábado, dia 11. Neste dia ainda haverá música na Rua
Direita, a partir das 18h30, com o Coro das crianças da iniciação do Conservatório
de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian e jantar a partir das 20h, no Jardim
Municipal.

Esta tradicional iniciativa que a nossa Paróquia organiza no mês dos Santos
Populares, no Parque Infante D. Pedro, já é uma "marca registada" da animação da
cidade, conjugando boa gastronomia, música e muita animação.

Com o intuito de contribuir para uma cidade mais festiva e animada, este ano
durante as tardes haverá música em diversos espaços do Bairro Histórico de
Aveiro, Rua Direita e adjacentes, em parceria com a "CORDA" e com a preciosa
colaboração de instituições como o Conservatório de Música de Aveiro de Calouste
Gulbenkian, a Sociedade Musical Santa Cecília, entre outras associações ou artistas
que se apresentam a solo. Também a dimensão desportiva não será esquecida
com uma aula de zumba que decorrerá no frondoso Jardim Municipal.

Recordamos ainda que no contexto das nossas festas de Verão, teremos no
domingo, dia 19, a festa de encerramento da catequese, com um programa entre
as 10h e as 17h, que inclui a Eucaristia, o almoço e um jogo, no parque, organizado
pelos Escuteiros de Vilar. Portanto, um dia para reservar e viver em comunidade.

Festas de Verão 2016. SILÊNCIO DE QUE SE VAI CANTAR O FADO

"Como construir o meu projecto de
vida?" é o tema para uma conversa no
âmbito da acção intitulada "a fé entre
finos e empalhadas", que é promovida
pelo Centro Universitário Fé e Cultura
(CUFC). Este primeiro diálogo decorre
esta terça-feira, nas instalações do
CUFC, a partir das 19h30 e conta com
a participação do P. João Alves, reitor
do Seminário de Aveiro.

O Movimento da Mensagem de Fátima promove de 21 a 24
de Julho o Retiro para Doentes. As inscrições podem ser
feitas junto da enfermeira Cremilde Campos (234045494/
965416764) até ao dia 10 de Junho. De registar que, com a
excepção da viagem, este retiro é gratuito.

A fé entre finos e empalhadas

Retiro para Doentes

Dado o Ano da Misericórdia coincidir
com os 800 anos do Perdão de Assis, a
FAMÍLIA FRANCISCANA está a fazer um
itinerário, passando um TAU, cruz
franciscana, em todas as Fraternidades
e Congregações. Esse símbolo estará
exposto nas igrejas de Santo António
e São Francisco, durante todo o dia
17 Junho, terminando com a oração
do TAU pelas 19h.  Esta oração,
presidida pelo Frei Daniel e aberta a
todos, contará com a participação da
Fraternidade Franciscana Secular de
Aveiro e das Religiosas Franciscanas das
ordens de FMM Amoreira da Gândara,
FMNS Ílhavo e Franciscanas Victorianas
de Verdemilho.

Oração
na igreja de Santo António

Com o aproximar do final do ano
iniciamos, desde já, um período para
a renovação da inscrição na catequese
paroquial. Nos grupos será dada a cada
catequizando uma ficha para essa
renovação que deve ser preenchida e
entregue até ao final do mês de Junho.

Renovação de inscrições

O Secretariado Nacional de Liturgia vai
realizar de 25 a 29 de julho, em Fátima,
o 42.º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica que terá como tema “A
Liturgia, cume e fonte da
Misericórdia”.
A inscrição pode ser feita na nossa
secretaria, sabendo que a Paróquia
assume o valor da inscrição para
adultos e do alojamento e inscrição
para os jovens interessados.
As inscrições podem ser feitas até dia
24 de Junho e os inscritos terão uma
reunião preparatória no dia 14 de Julho
às 21h30 no centro paroquial da Glória.

Encontro Nacional de Liturgia


