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24 de JUNHO de 2018 Nº 1615

Uma pergunta obrigatória !

Este ano interrompemos o curso dos Domingos do Tempo
Comum para celebrarmos o Nascimento do filho de Isabel e
Zacarias, juntando as nossas às razões de contentamento e
alegria dos vizinhos e parentes, pela dádiva que Deus lhes
concedera de um filho, apesar de avançados na idade.

O nome que Isabel escolhera, antes mesmo de ser consultado
o marido, ao arrepio da tradição e costumes familiares, João,
quer mesmo dizer "Dom de Deus". E não seria apenas a
circunstância de idade dos seus progenitores a motivar a
pequena aldeia à alegria e à festa, pois todos se interrogavam
"Quem virá a ser este memino?" Anos mais tarde é Jesus
quem responde: "o maior entre os filhos de mulher".

A pergunta que toda a gente fazia mais ou menos
explicitamente  àcerca do pequenino João dever-se-ia fazer
sempre diante de qualquer berço e cuja resposta não
depende apenas dos pais, porque um filho, sendo sempre
um Dom para a família, é-o também para a sociedade.

Numa sociedade em que animais já disputam a atenção e a
centralidade no agregado familiar e em que os seus direitos
falam cada vez mais alto, é imperioso que se defenda a
dignidade da vida humana, se reclame cada vez mais tempo,
espaço e ternura  para os filhos e se criem condições que
tornem cada ser humano verdadeiramente um Dom único e
irrepetível.

P. Fausto
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Dia 24 SOLENIDADE DO NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA - Ano B
Is 49, 1-6; Sal 138; Act 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
OFERTÓRIO PARA A SANTA SÉ OU CADEIRA DE S. PEDRO.

17h00 3º Concerto de órgão na nossa Igreja. Entrada livre.
19h30 FESTAS DE VERÃO, no Parque Infante D. Pedro, com jantar e arraial

até às 23h.

Dia 25 SEGUNDA-FEIRA - 2 Reis 17, 5-8. 13-15a. 18; Sal 59; Mt 7, 1-5

21h30 3º ensaio para o Concerto Espiritual "Deus caritas est", no centro
paroquial (1.º e 2.º andar).

Dia 26 TERÇA-FEIRA - 2 Reis 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36; Sal 47; Mt 7, 6. 12-14

Dia 27 QUARTA-FEIRA - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja
2 Reis 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118; Mt 7, 15-20

18h00 Missa em Santiago.

Dia 28 QUINTA-FEIRA - S. Ireneu, bispo e mártir
2 Reis 24, 8-17; Sal 78; Mt 7, 21-29

21h30 Ennsaio geral para o Concerto Espiritual "Deus caritas est", na Sé.

Dia 29 SEXTA-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

17h00 Missa em Vilar.

Dia 30 SÁBADO - Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma
Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73; Mt 8, 5-17

19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
21h30 CONCERTO ESPIRITUAL “DEUS CARITAS EST”, na Sé.

Todos estão convidados para este momento de espiritualidade e canto à
volta da temática do ano pastoral da nossa Diocese. - ENTRADA LIVRE

Dia 01 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM- Ano B
Sab 1, 13-15: 2, 23-24; Sal 29; 2 Cor 8, 7. 9. 13-15; Mc 5, 21-43 ou Mc 5, 21-24. 35b-43

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
17h00 4º Concerto de órgão na nossa Igreja. Entrada livre.



- O Diácono

Dois dedos de Liturgia (68)

Significa «servidor». O primeiro e
autêntico diácono foi Jesus, já
profetizado por Isaías na figura do
Servo de Javé, pois não veio para ser
servido mas para servir.

O ministério surge logo nos primeiros
tempos da Igreja e provém da
necessidade da comunidade cristã,
que se expandia, como nos retrata o
Livro dos Actos dos Apóstolos. São
colaboradores próximos dos bispos e
dos presbíteros. A história relata-nos
inúmeros diáconos que sofreram o
martírio por Jesus, o que demonstra o
apreço que se tinha por eles na Igreja.

O Concílio Vaticano II restabeleceu o
diaconado «como grau próprio ou
permanente», no ministério eclesial,
distinto do que se recebe como
primeiro degrau para o sacerdócio.  Os
campos do serviço diaconal, na
comunidade cristã: a) a Liturgia na qual
assistem ao presbítero ou ao bispo na
proclamação do Evangelho, na
distribuição da Eucaristia e na direcção

da oração co-
munitária; b) a
Palavra, que
proclamam e às
vezes comen-
tam na homilia;
c) a caridade,
cuidando da
beneficência e
da administra-
ção comunitária.

A ordenação dos diáconos tem como
características os seguintes elementos:
o diálogo sobre o celibato e a oração
da Liturgia das Horas, as ladainhas dos
Santos, a imposição das mãos por parte
do bispo, a oração consacratória, a
imposição da estola e da dalmática, a
entrega do livro dos Evangelhos e o
beijo da Paz, por parte do bispo e dos
diáconos presentes.  A ordenação
«configura [os diáconos] com Cristo,
que se fez “diácono”, isto é, o servo
de todos».
* continuamos a aguardar as vossas questões em

 doisdedosdeliturgia@gmail.com

As "Festas de Verão" estão a terminar. Com
menos dias, mas não menor volume de
trabalho e preocupação, dá-las-emos por
encerradas, este fim de semana. Registe-
P-se a fidelidade e a  persistência de
muitos que, apesar da idade e das
condições de saúde, continuam a dizer

presente, saudam-se as caras novas e reconhece-se a generosidade de todos.
Todos foram importantes e determinantes para tornar mais uma vez as "Festas de
Verão" um acontecimento que ultrapassa os limites geográficos da Paróquia e
proporciona a todos, residentes ou não, momentos de saudável convívio.

Junho intenso

Aproxima-se a passos largos a data do
Concerto Espiritual “Deus caritas est”.
É já no próximo sábado dia 30 de junho
pelas 21h30 na Igreja Catedral.
O Concerto Espiritual consiste num
momento onde o canto nos
proporcionará a oportunidade de
experimentar um ambiente de oração
de rara beleza e de uma intimidade
profunda com Deus.
É uma iniciativa idealizada por sete
responsáveis de coros da Diocese de
Aveiro, Ana Ferreira e João Marques
da comunidade das Quintãs, Paróquia
da Oliveirinha, Ana Filipa Moutela,
Paróquia de São Tiago de Beduído em
Estarreja, Helena Carapina, Paróquia
de Santa Joana, Victor Bandeira,
Paróquia de São Bartolomeu de Veiros,
Maria do Rosário Almeida, Paróquia de
Esgueira e Ricardo Ramos, Paróquia da
Glória.
Está confirmada a presença de coros
e instrumentistas de mais de 15
paróquias da diocese.
O programa do concerto foi inspirado
no plano pastoral 2017-2018 da
diocese, explorando cânticos que
abordam a temática da Eucaristia e da
Caridade, para os quais foram escritas
orquestrações, e resultará numa
composição para coro, solistas, órgão
e orquestra, no sentido de nos
proporcionar um momento
inesquecível. A Entrada é Livre!!!

Desde 20 de Maio que o "Diálogo" faz
eco semanalmente do Encontro
Nacional de Pastoral Litúrgica, que se
realiza sempre em Fátima. Este ano
será de 23 a 27 de Julho.
Os temas são sempre actuais e este
ano não fogem à regra. Ainda que não
sejam do agrado de toda a gente, quem
é catequista,  ministro extraordinário
da comunhão, acólito, leitor, cantor,
salmista, organista, diretor de coro,
ou exerça outra função na
Comunidade,  só se enriquece com o
que ouve, vê e celebra nessa semana
única e exemplar.
Espero que sejam muitos os
Paroquianos a inscreverem -se, pois o
tempo vai-se esgotando.
Como sempre, a Paróquia assume o
valor da inscrição para os adultos e a
estadia para os jovens, desde que se
inscrevam na secretaria paroquial, a
tempo e horas. A temática deste ano
é suficientemente rica e interpelante
para não deixar ninguém indiferente.

Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

Onde está o teu
irmão?

Perdoar as injúrias
 (12ª obra de misericórdia)

Deus caritas est


