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Equívoco insanável!

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).

Dia 14 TERÇA-FEIRA - 1 Reis 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48
21h30 Reunião da Equipa Logística das Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 15 QUARTA-FEIRA - 2 Reis 2, 1. 6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6. 16-18
10h00 Reunião Arciprestal do Clero, em Esgueira.
18h00 Reunião da Direcção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima, em Vilar.
18h00 Missa em Santiago.

Dia 16 QUINTA-FEIRA - Sir 48, 1-15 (gr. 1-14); Sal 96; Mt 6, 7-15

Dia 17 SEXTA-FEIRA - 2 Reis 11, 1-4. 9-18. 20; Sal 131; Mt 6, 19-23
15h30 Reunião de Responsáveis da Catequese de Infância, no centro paroquial.
17h00 Missa em Vilar.
19h00 Oração nas igrejas de S. Francisco e Santo António.

Dia 18 SÁBADO - 2 Cr 24, 17-25; Sal 88; Mt 6, 24-34
17h00 Ensaio dos cânticos para a missa da Festa de Encerramento da

Catequese, no centro paroquial.
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Festas de Verão 2016.
17h30 Arruada de gaita de fole, na Rua Direita.
18h00 Aula de zumba, no Jardim Municipal.
20h00 Com certeza uma noite portuguesa, com jantar, no Jardim

Municipal.

Dia 19 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano C
Zac 12, 10-11; 13,1; Sal 62; Gal 3, 26-29; Lc 9, 18-24
FESTA DE ENCERRAMENTO DA CATEQUESE E FESTA DO PAI NOSSO, no
Jardim Municipal:

10h00 Acolhimento aos grupos de catequese.
11h30 Missa campal. (não haverá missas na igreja)
13h00 Almoço (caldo verde, fêveras, sardinha assada, arroz doce).
14h30 Jogo por equipas.
17h00 Encerramento.

Dia 20 SEGUNDA-FEIRA - B. Sancha, B. Mafalda e B. Teresa
2 Reis 17, 5-8. 13-15a. 18; Sal 59; Mt 7, 1-5

21h30 Reunião de catequistas e animadores (5.º ao 12.º ano), no centro paroquial.

A Misericórdia de Deus é, sem dúvida, um dos temas
fundamentais da pregação de Jesus e hoje tão bem expressa
na liturgia da Palavra no perdão ao Rei David e à mulher -
"uma pecadora que vivia na cidade".

Na 1ª leitura escandaliza-nos, por certo, o pecado de David,
mas enternece-nos o Amor misericordioso de Deus, face ao
humilde reconhecimento da culpa e ao verdadeiro
arrependimento do santo rei. Quem dera, mesmo que não
imitando David na queda, o imitássemos no arrependimento
e na conversão!

E no Evangelho, Jesus parece dizer que a misericórdia e o
perdão são questões de amor, de Deus pelos homens e destes
para com Deus: "os seus numerosos pecados ficam perdoados,
uma vez que manifestou tanto amor". A chave das relações
entre nós e Deus é, então, o amor, donde provém o verdadeiro
arrependimento e, sendo "próprio de Deus ter compaixão e
perdoar", não pode ficar insensível a quem ama.

Enquanto David e a pecadora pública reconhecem os seus
pecados, assumem o seu passado e se convertem, o fariseu
mantém-se na postura típica de quem reduz a santidade e a
perfeição ao cumprimento externo dos preceitos legais, não
compreende a linguagem do amor e do perdão e esconde o
pecado com a aparência de virtude. Vive irremediavelmente
no equívoco insanável de pensar que conquista o coração
de Deus, cumprindo, apenas, ainda que rigorosamente, os
preceitos da lei, esquecendo-se que à santidade, a que todos
somos chamados, só podem aspirar os pecadores
arrependidos. A misericórdia e a salvação não são bens que
se mereçam ou reivindiquem, apenas se esperam como dom
do Amor infinito de Deus.

P. Fausto
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Já começou o Euro2016 que decorre em França e que conta com a presença
da selecção portuguesa de futebol. No próximo sábado, dia 18, às 20h, a
Selecção das "Quinas" realiza o segundo jogo da fase de grupos. Nas nossas
Festas de Verão essa será "COM CERTEZA UMA NOITE PORTUGUESA", não só
para assistir à vitória da selecção mas também para degustar as iguarias
habituais e para fazer festa com muita música popular.

Mas porque o desporto não se resume ao futebol propomos ainda neste dia
uma aula de zumba no Jardim Municipal, a partir das 18h, orientado pelo
Renato Marques. Além disto, esta terceira jornada das festas de Verão2016
começará com uma arruada de gaita-de-fole entre a Rua Direita e o Jardim
Municipal, a partir das 17h30.

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. Registe que na Sé não teremos qualquer missa.

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.

Festas de Verão 2016. COM CERTEZA UMA NOITE PORTUGUESA

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.

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. Este símbolo estará
exposto nas igrejas de Santo António
e São Francisco, esta sexta-feira,
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

Está a decorrer a Petição “TODA A
VIDA TEM DIGNIDADE”. Poderá ser
subscrita na Secretaria Paroquial
até ao final do mês de Junho. É
necessário BI/CC.


