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03 de JULHO de 2016 Nº 1525

"Entrar mudo e sair calado"!

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)

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - S. Isabel de Portugal
Os 2, 16. 17b-18. 21-22; Sal 144; Mt 9, 18-26

17h00 Reunião das Visitadoras dos Doentes, no salão por cima da Sacristia.

Dia 05 TERÇA-FEIRA - S. António Maria Zacarias, presbítero
Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113 B; Mt 9, 32-38

21h30 Reunião do grupo de preparação da Peregrinação Paroquial ao
Santuário de Nossa Senhora, em Vagos, no centro paroquial.

21h30 Reunião de Direcção do Agrupamento 191-Aveiro

Dia 06 QUARTA-FEIRA - S. Maria Goretti, virgem e mártir
Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104; Mt 10, 1-7

18h00 Missa em Santiago.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - Os 11, 1-4. 8c-9; Sal 79; Mt 10, 7-15
17h00 Adoração ao Santíssimo Sacramento e Vésperas.

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Os 14, 2-10; Sal 50; Mt 10, 16-23
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião da Equipa Arciprestal de Catequese, no centro paroquial.

Dia 09 SÁBADO - SS. Agostinho Zao Rong e Companheiros, mártires
Is 6, 1-8; Sal 92; Mt 10, 24-33

19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 10 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano C
Deut 30, 10-14; Sal 68  ou  Sal 18 B; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar)

16h00 Ordenação Presbiteral do Diác. Gustavo Fernandes, na Sé.

A Missa, especialmente ao domingo, deveria ser vivida em
contexto festivo. Mesmo sem música. É encontro com a Palavra
de Deus e com Cristo na Eucaristia. É verdade que um coro,
acompanhado com bons instrumentistas e com cânticos
adequados, é um óptimo apoio para a Assembleia cristã viver
conscientemente, em ambiente de acção de graças, adoração
e súplica e de "santa alegria", cada Missa, como verdadeira
antecipação, ainda que não plena, da Liturgia celeste.
E razões não nos devem faltar para fazermos em cada domingo
essa experiência. Ao fim de uma semana de trabalhos e
dissabores, com alegrias e dores, projectos inacabados e
desejos adiados…, não há lugar à Missa por obrigação. Deus
nos convida ao descanso saboroso e merecido e a viver a
Missa verdadeiramente como prelúdio da felicidade eterna.
Como é, então, o nosso Domingo e nele a vivência da Missa?
 O Evangelho de hoje fala-nos do Reino de Deus, da actividade
missionária da Igreja e do espírito que há-de animar os
pregadores do Evangelho. Continuam a ser actuais as palavras
de Cristo e a actividade missionária da Igreja continua a ser
hoje tão actual quanto nos primeiros tempos. E para obra tão
vasta continuam a ser poucos os trabalhadores.
Para o anúncio da Boa Nova não basta falar bem de Jesus, ler
nacos de bom e suculento discurso teológico, organizar
tertúlias de temática religiosa ou recorrer a artes de
encenação… porque, embora tudo isso seja importante e se
tenha de cuidar, o que mais importa é que a vida dos
mensageiros, que são todos os baptizados, se identifique com
a Palavra celebrada e com a Vida do Cristo comungado. Só
assim seremos a prova de que o Reino de Deus está no meio
dos homens. É para isso que servem os planos e as estratégias
pastorais.

P. Fausto
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A NÃO PERDER!

“Rei Édipo” de Sófocles,

nos Claustros do Museu de Aveiro.

2 e 3 de Julho às 21h30



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

No próximo dia 12, passam 3 anos
desde a bênção e inauguração do
órgão de tubos da nossa igreja. Para
assinalar esta data teremos na Sé, às
21h30, com entrada livre um concerto
de órgão e trompete com a
participação do Coro Nossa Senhora
da Glória.
No órgão de tubos estará o Ricardo
Toste e no trompete o Pedro Tavares.
Serão executadas peças de J. S. Bach,
D. Buxtehude, G. P.Telemann, G.F.
Haendel, A. Cartageno, F. Lapa e H.
Botor.

Três anos
do órgão de tubos

A Comissão Diocesana Justiça e Paz de Aveiro
e a ORBIS-Cooperação e Desenvolvimento
promovem, no próximo dia 13 de Julho, às
21h15, no Centro Universitário Fé e Cultura
(CUFC) uma tertúlia sobre os refugiados
intitulada "A CORAGEM DE ACOLHER". Conta
com a participação da Prof. Doutora Maria
Luís, da Universidade de Aveiro, do Eng.
Manuel Oliveira, da Plataforma de Apoio aos
Refugiados e do Dr. Pedro Neto,
recentemente escolhido como director-
executivo da Amnistia Internacional de
Portugal. Num momento em que a Europa
atravessa uma das maiores crises
humanitárias, todos podemos fazer crescer
a Coragem de Acolher.

A coragem de acolher no CUFC

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

De 14 a 18 de Junho, decorre a Festa
em honra de Nossa Senhora da
Victória, em Vilar, que terá no domingo
o seu ponto mais alto com a Eucaristia
solene, às 10h, e com a Procissão
eucarística, às 17h.
Na segunda-feira, dia 18, às 19h,
decorrerá o gesto da entrega do ramo
aos elementos designados para a
próxima comissão de festas. Na noite
de quinta-feira, dia 14, haverá
celebração penitencial, para que os
que desejarem possam receber a
misericórdia de Deus no sacramento
da reconciliação. A festa também se
compõe de um programa musical em
duas noites de arraial com fogo de
artifício.

Festa no lugar de Vilar

No próximo domingo, dia 10 de Julho, às 16h,
D. António Moiteiro celebrará a Eucaristia de
ordenação presbiteral 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 actualmente nas paróquias da Branca e de
Ribeira de Fráguas.
Celebrará a Missa Nova no dia 17 de Julho às 16h na
Igreja Matriz de Recardães - Águeda.
A nossa oração ao Senhor da Messe para que envie
muitos e santos trabalhadores para a vinha do Senhor.

Diocese de Aveiro terá novo padre


