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"Vai e faz o mesmo"!

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.

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - São Bento, Abade, Padroeiro da Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29

21h30 Reunião da equipa de preparação da peregrinação paroquial ao
santuário de Nossa Senhora, em Vagos, no centro paroquial.

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Is 7, 1-9; Sal 47; Mt 11, 20-24
21h30 Concerto comemorativo do terceiro aniversário do Órgão de Tubos, na

Sé.

Dia 13 QUARTA-FEIRA - Santo Henrique
Is 10, 5-7. 13-16; Sal 93; Mt 11, 25-27

18h00 Missa em Santiago.
21h15 Palestra "A coragem de acolher", no CUFC.

Dia 14 QUINTA-FEIRA - São Camilo de Lelis, presbítero
Is 26, 7-9. 12. 16-19; Sal 101; Mt 11, 28-30

21h30 Encontro de preparação para os participantes na Semana Nacional de
Liturgia, no centro paroquial.

Dia 15 SEXTA-FEIRA - São Boaventura, bispo e doutor da Igreja
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Sal Is 38, 10-11; Mt 12, 1-8

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Reunião de avaliação das Festas de Verão, no centro paroquial.
21h30 Preparação para o Matrimónio, no centro paroquial.

Dia 16 SÁBADO - Nossa Senhora do Carmo
Miq 2, 1-5; Sal 9; Mt 12, 14-21

09h00 Preparação para o Matrimónio, na Casa das Dominicanas de Santa
Catarina de Sena.

15h00 Conselho de Agrupamento 191-Aveiro, no centro paroquial
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 17 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 1-10a; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42
Missas:10h (Vilar); 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé)

10h00 Missa da Festa em honra de Nossa Senhora da Vitória, em Vilar, e
Procissão Eucarística às 17h.

A parábola do samaritano, tão comovedora e bem conhecida,
ajuda-nos a descobrir que é nosso próximo apenas aquele
de quem nos aproximamos, viva em nossa casa, nas
vizinhanças ou longe de nós. Cessem as palavras e falem as
obras! Calem-se os teóricos…, porque a primazia não é a da
retórica mas da prática. Não basta saber o que está escrito,
não basta compreender o alcance da Palavra de Deus: é
preciso" fazer o mesmo", isto é, pô-la em prática.

A 1ª leitura da Liturgia da Palavra deste domingo, ao falar-
nos da Lei de Deus e dos seus preceitos, longe de nos fazer
viver uma religião de temor, de ordens e prescrições, propõe-
nos um projecto de vida de obediência amorosa a Deus,
como única maneira de correspondermos ao amor que Ele
nos tem. Tudo na vida é questão de Amor. A todos os níveis
e em todas as situações.

Quem é o meu próximo? A pergunta do doutor da lei também
nós a fazemos às vezes para justificar as nossas hesitações e
faltas de generosidade…Os problemas não se resolvem
apenas com boas teorias, mas com boas obras.

Os judeus tinham tudo escrito na lei acerca do amor a Deus
e ao próximo. O doutor sabia tudo e respondeu bem a tudo.
Só perguntou para experimentar Jesus, habituado como
estava às discussões académicas e à casuística, e Jesus
respondeu que o que verdadeiramente lhe faltava era passar
da teoria à prática, do livro à vida. Ontem como hoje, a
Palavra de Deus não é tanto para saber, mas para se fazer.
"Faz assim e viverás… vai e faz o mesmo, tu também"( Ev.) O
desafio mantém-se actual e  é dirigido a todos nós!

P. Fausto
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No próximo dia 24, a Comissão de
Festas dos Santos Mártires do Alboi
realiza o seu passeio anual. O destino
será Lisboa, mais concretamente a
igreja e museu dos Santos Mártires,
no Cais do Sodré. As inscrições podem
ser feitas para João Peixinha
(917526123), Carlos Júlio (936212427) ou
João Almeida (933393392). O custo da
viagem é de 17,50 euros. A saída será
às 7h30 e o regresso às 20h.

Passeio a Lisboa

Esta terça-feira passam 3 anos desde a
bênção e inauguração do órgão de
tubos da nossa igreja. Para assinalar
esta data teremos um concerto de
órgão e trompete com a participação
do Coro Nossa Senhora da Glória.
Serão executadas peças de J. S. Bach,
D. Buxtehude, G. P.Telemann,
G.F. Haendel, A. Cartageno, F. Lapa e
H. Botor. No órgão de tubos estará o
Ricardo Toste e no trompete o Pedro
Tavares. Serão 50 minutos de música
para uma noite de verão que começa
às 21h30, na Sé, com entrada livre.

Três anos
do órgão de tubos

A Comissão Diocesana Justiça e Paz de Aveiro e a
ORBIS-Cooperação e Desenvolvimento promovem,
esta quarta-feira, 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.

“A coragem de acolher” no CUFC

Ainda falta algum tempo mas pedimos
desde já que reserve, no coração e na
agenda, o dia 24 de Setembro, sábado,
para a peregrinação que queremos
realizar, como comunidade paroquial, no
princípio do novo ano.
À semelhança do ano anterior queremos
iniciar o ano pastoral confiando a Nossa
Senhora os sonhos do nosso programa
pastoral paroquial para 2016-2017. Esta
peregrinação terá como destino o
Santuário de Nossa Senhora de Vagos.
Do que já é possível dizer, informamos que haverá diversas modalidades de
participação: grupos de peregrinos a pé, grupos de peregrinos de bicicleta e
ainda peregrinos que se deslocam em veículos particulares e eventualmente em
autocarro.
A partir do Conselho Pastoral formou-se um grupo de trabalho que está a programar
este dia e esta peregrinação para que seja uma experiência significativa de toda
a comunidade cristã, a assinalar o início das actividades pastorais. Reunirá pela
segunda vez esta semana, pelo que no próximo Diálogo, último antes do merecido
tempo de férias, daremos mais informações sobre esta peregrinação paroquial.

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE VAGOS

A Festa em
honra de Nossa
Senhora da
Victória, em
Vilar, tem no
p r ó x i m o
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. Esta
quinta-feira, às 21h30, haverá
celebração penitencial com
confissões, para os que desejarem
receber a misericórdia de Deus no
sacramento da reconciliação.

Festa em
Vilar

Já muitos o fizeram. Mas ainda é possível fazer mais pela Vida. Assim, os interessados
em assinar a petição "Toda a Vida tem Dignidade" poderão fazê-lo durante este
mês de Julho na secretaria paroquial mediante a apresentação do cartão do
cidadão.

Toda a vida tem dignidade

Os pais que desejam inscrever os seus
filhos no 1.º ano de catequese poderão
fazê-lo, 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


