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Sem medo!

Dia 26 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 19, 16b. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62
Missas: 10h (Vilar), 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

19h00 Missa de envio dos jovens do voluntariado missionário da Diocese de
Aveiro presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.

Dia 27 SEGUNDA-FEIRA - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja
Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49; Mt 8, 18-22

21h30 Reunião do Conselho Pastoral, no centro paroquial.

Dia 28 TERÇA-FEIRA
08h30 S. Ireneu, bispo e mártir: Am 3, 1-8; 4, 11-12; Sal 5; Mt 8, 23-27
19h00 S. Pedro e S. Paulo, apóstolos: Act 3, 1-10; Sal 18; Gal 1, 11-20; Jo 21, 15-19
20h00 Jantar convívio das Festas de Verão.

Dia 29 QUARTA-FEIRA - SOLENIDADE DE S. PEDRO E S. PAULO, Apóstolos
Act 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19
Início do ACAGRUP do agrupamento 794-Vilar.

18h00 Missa em Santiago.

Dia 30 QUINTA-FEIRA - Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma
Am 7, 10-17; Sal 18 B; Mt 9, 1-8

Dia 01 SEXTA-FEIRA - Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118; Mt 9, 9-13
17h00 Missa em Vilar.

Dia 02 SÁBADO - Am 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 03 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano C
Is 66, 10-14c; Sal 65; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20  ou  Lc 10, 1-9
Missas: 10h (Vilar), 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

No domingo passado, o desafio foi radical: "se alguém quiser
vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os
dias e siga-me". Não sendo obrigatório, é dirigido a todos.
Sem papas na língua. Face a isto, alguma dose de medo,
hesitação …é compreensível, mas, longe de escamotear o
problema ou suavizar o apelo, Jesus, hoje, não baixa a
fasquia, nem omite nada do que anteriormente dissera. E
foi absolutamente claro nas respostas dadas no Evangelho.
Para Jesus não há vocações de primeira e de segunda, nem
lugar a juízos de valor sobre o que quer que seja. O que
Jesus nos diz neste domingo tem a ver com generosidade,
determinação, confiança e fidelidade ao desafio que Deus
faz a cada um. Qualquer que seja o caminho a que Deus nos
chame é sempre caminho de santidade e não há vida cristã
sem exigência …
Assim, se o matrimónio é a vocação a que Deus chama, há
que se entregar com fidelidade e sem reservas; Se é o serviço
eclesial, ordenado ou não, que Deus nos pede, há que o
assumir com coragem e confiança … Em circunstância alguma,
o que não vale mesmo é olhar para trás, pôr condicionantes
ou fazer cálculos à espera de outra recompensa, além da
que Deus, na riqueza da Sua Misericórdia, reserva a quantos,
de coração sincero, se confiam e entregam com
generosidade.
Não seremos felizes e santos por sermos padres, religiosos
ou leigos, casados ou solteiros, mas sê-lo-emos tanto mais
quanto mais fiéis ao projecto que Deus tem em relação a
cada um e para o qual nos capacita e chama com amor.

P. Fausto
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JOVENS DE AVEIRO A CAMINHO...
(18.jul - 1.ago)



O agrupamento de escuteiros de Vilar
vai realizar o seu acampamento de
agrupamento, na Quinta do Choupo,
na Ericeira. Entre os dias 29 de junho
e 2 de julho, sob o lema "Acolhe o
talento que há em ti", os nossos
escuteiros irão viver e aprofundar a
parábola dos talentos. Votos de boa
caça!

Escuteiros de Vilar em
ACAGRUP

Os pais que desejam inscrever os seus
filhos no 1.º ano de catequese também
já o poderão fazer, na secretaria
paroquial de segunda a quinta-feira,
das 17h às 19h. Para a primeira
inscrição é necessário uma fotografia
da criança, a cédula de vida cristã ou
certificado de baptismo (se já é
baptizada) e ainda 10 euros. É de todo
conveniente que, na medida do
possível, esta primeira inscrição seja
feita presencialmente pelo pai ou mãe
da criança, ou pelo encarregado de
educação.

Catequese do 1.º ano 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 ainda ser feitas o
mais rápido possível e os inscritos terão
uma reunião preparatória no dia 14 de
Julho às 21h30 no centro paroquial da
Glória.

Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

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.

No domingo, dia 10 de Julho, às 16h,
D. António Moiteiro celebrará a
Eucaristia de ordenação sacerdotal do
diácono Gustavo Fernandes, na Sé de
Aveiro. O jovem Gustavo Fernandes,
natural de Recardães (Águeda), foi
ordenado diácono no dia 14 de
novembro de 2015 e colabora nas
paróquias da Branca e de Ribeira de
Fráguas.

Ordenação sacerdotal
de Gustavo Fernandes

Com uma agradável e concorrida noite
das Marchas Populares concluímos a
edição das nossas Festas de Verão.
Uma vez mais queremos agradecer a
todos os que se envolveram, de
qualquer forma, nesta iniciativa. Sem a
contribuição de cada um não teria sido
possível.
Uma palavra de apreço aos homens e
mulheres que, heroicamente, durante
todos os dias das festas, trabalharam e
confeccionaram muitas centenas de
refeições e que tudo fizeram para
proporcionar a todos, momentos
aprazíveis.
Agora, segue-se o jantar convívio com
todos os envolvidos nas equipas de
trabalho, já esta terça-feira. Depois
virá a avaliação necessária para que no
próximo ano possamos continuar a
promover a nossa festa.

» BALANÇO

Com o final de mais um ano de
catequese é possível fazer a renovação
da inscrição na catequese paroquial.
A ficha da renovação, devidamente
preenchida, deverá ser entregue até
ao fim do mês de Junho, juntamente
com 10 euros.

Renovação de inscrições

Esta segunda-feira, reúne o Conselho
Pastoral Paroquial para a última sessão
ordinária deste ano pastoral. Servirá,
portanto, para fazer a avaliação do ano
2015-2016 a partir dos objectivos e
das acções que programámos, para
que no futuro não caiamos na rotina
ou mera repetição. A programação da
peregrinação paroquial no princípio do
próximo ano pastoral também é um
assunto da nossa agenda.

Conselho Pastoral


