INFORMAÇÕES

JULHO

2018

01 de JUNHO de 2018

REFLEXÃO

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)
09h00 Convívio das Equipas de Nossa Senhora no Santuário "Mãe do
Redentor", na Colónia Agrícola da Gafanha.
14h00 Tarde de convívio dos Consagrados da Diocese.
17h00 4º Concerto (e último) de órgão na nossa Igreja. Entrada livre.
Dia 02 SEGUNDA-FEIRA - Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49; Mt 8, 18-22
Dia 03 TERÇA-FEIRA - Festa de S. Tomé, Apóstolo
Ef 2, 19-22; Sal 116; Jo 20, 24-29

Dia 07
10h00
14h00
19h00

SÁBADO - Am 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17
Convívio do coro Nossa Senhora da Glória.
Convívio da A.C.R., em Vilar.
Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 08 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano B
Ez 2, 2-5; Sal 122; 2 Cor 12, 7-10; Mc 6, 1-6
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
16h00 Missa onde serão ordenados Diáconos; Jorge Manuel dos Santos
Gonçalves, da paróquia de Recardães, Pedro Rafael Araújo Oliveira, da
paróquia de Ribeira de Fráguas e Frei João Carlos Pinto Vieira, da
comunidade carmelita, em Aveiro. Na Sé.

Depois de uma atribulada viagem, que, apesar dos momentos
de pânico e desespero de muitos, Jesus aproveitou para
dormir tranquilamente na popa de um dos barcos, todos
chegaram finalmente "à outra margem do lago".

A vida de Jesus era assim um corrupio permanente, em que
os milagres confirmam uma das mais belas mensagens que
calam no íntimo do coração dos homens.
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Dia 06 SEXTA-FEIRA - S. Maria Goretti, virgem e mártir
Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118; Mt 9, 9-13
17h00 Missa em Vilar.

"Não temas"

O descanso, porém, foi breve, pois, mal puseram pé em
terra, logo uma multidão rodeou Jesus e choveram pedidos
aflitos de socorro, com um a merecer prioridade, que O
leva apressadamente a dirigir-se a casa de Jairo, o chefe da
sinagoga, que tinha a filha a morrer. No caminho, uma mulher,
há muitos anos doente e sem esperança de cura, é atendida.

Dia 04 QUARTA-FEIRA - S. Isabel de Portugal
Am 5. 14-15. 21-24; Sal 49; Mt 8, 28-34
18h00 Missa em Santiago.
Dia 05 QUINTA-FEIRA - S. António Maria Zacarias, presbítero
Am 7, 10-17; Sal 18 B; Mt 9, 1-8
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas antes
da Missa.
19h00 Reunião da Direção do Patronato, em Vilar.

Nº 1616

Deus não dorme e, mesmo quando já não há esperança e
nada aconselha a lutar, continua a dizer hoje o que Jesus
disse à filha de Jairo: "Levanta-te e anda".
É dificil aceitar a morte de uma filha aos 12 anos... é difícil
aceitar uma doença que vai consumindo inexoravelmente a
vida e os bens... é difícil compreender que ao mais profundo
desejo de vida, tantas e tantas vezes a realidade responde
com sofrimento e morte... é muito difícil resistir à tentação
de perguntar "Deus, onde estás?" A resposta humilde de Deus
será sempre a mesma: "Levanta-te e anda". Estou contigo no
mesmo barco e na mesma luta. "Não temas; basta que tenhas
fé".
P. Fausto
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Sé de Aveiro
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Dois dedos de Liturgia (69)
- Sacramento da Ordem, Ordenação
A palavra Ordo, ordem, aplicava-se no
uso civil romano, com um sentido
colegial. Muito cedo passou a usar-se
em registo cristão para designar os
ministros dentro da comunidade: a
ordem dos bispos, dos presbíteros, dos
diáconos. E chamou-se «ordenação» à
celebração sacramental, na qual, com
orações e gestos simbólicos, se
confere a graça e o poder dos diversos
ministérios, introduzindo uma pessoa
na «ordem» correspondente.
«Mediante o sacramento da Ordem,
por divina instituição, alguns de entre
os fiéis, pelo carácter indelével com
que se assinalam, são constituídos
ministros sagrados, e assim são
consagrados e deputados para que,
segundo o grau de cada um,
apascentem o povo de Deus,
desempenhando na pessoa de Cristo
Cabeça, as funções de ensinar,
santificar e reger».

parte do Bispo e a prece de
ordenação, distinta para cada grau. É
precisamente assim, com a imposição
das mãos e a oração, que se percebe
como, desde o NT, se conferia o
sacramento: cf. Act 6,6 e 1Tm 4,14.
No Ritual, depois da Liturgia da Palavra,
há, antes de mais, toda uma série de
gestos simbólicos preparatórios, como
o chamamento e apresentação dos
candidatos, a homilia, as promessas dos
eleitos, a ladainha da comunidade
orando por eles; vem então o gesto
central e a oração consacratória; e,
depois, uns ritos que explicitam algum
dos aspectos do sacramento recebido.

O elemento essencial do Rito de
Ordenação é a imposição das mãos por

* continuamos a aguardar as vossas questões em
doisdedosdeliturgia@gmail.com

Festas de Verão
O pano das "Festas de Verão" deste ano já desceu e, mesmo sem avaliação, o
resultado é positivo. Será sempre positivo se os cristãos nunca se envergonharem
de levar a sua alegria para a rua e promoverem momentos de sã convivência com
todos os demais, residentes ou não. Será sempre positivo quando, apesar das
divergências naturais entre pessoas, se chega ao fim, com a consciência de
dever cumprido e de missão realizada. Será sempre positivo quando, ultrapassados
os atritos que sempre surgem, o trabalho realizado dispõe a equipa para aventuras
futuras. Assim aconteceu este ano também.
É altura de dizer Obrigado a todos, homens e mulheres, desde a cozinha ao
serviço de mesa, desde a animação do arraial aos que dele usufruíram. Todos
contribuíram para o êxito das "Festas de Verão" de 2018 e merecem um muito
Obrigado.
P. Fausto

Convite
Comunidade de
Nossa Senhora
da Glória:
Estando próxima a minha
ordenação diaconal quero
dirigir-vos dois
convites. Em
primeiro lugar, a
estarem presentes na ordenação de diácono no
próximo dia 8 de Julho, às 16h, na
nossa paróquia. Em segundo lugar, a
rezarem por mim e por aqueles que
serão ordenados comigo para que
sejamos sempre fieis ao chamamento
de Jesus e possamos servi-lO sempre
com alegria no altar e nos irmãos.
Dou graças a Deus por este ano, por
esta reintrodução na diocese depois
do tempo de formação na diocese de
Lisboa. Desde muito novo frequentava
a Sé, mas, neste último ano foi muito
importante caminhar com cada um que
constitui esta comunidade paroquial.
Mais do que caminhar numa
comunidade ideal, foi muito
importante caminhar neste lugar
concreto, com cada um de vós.
Obrigado por me ajudarem a conhecer
melhor Jesus e a fortalecer a minha
resposta à vocação que Deus me
chama. Obrigado pelo cuidado e acima
de tudo, obrigado pela oração.
Até dia 8, até lá rezai por nós!

Encontro Nacional
de Pastoral Litúrgica

O 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 só
enriquecem quem os ouve, vê e
celebra nesta 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.

Onde está o teu
irmão?
Sofrer com paciência as
fraquezas do nosso
próximo
(13ª obra de misericórdia)

Intenção do Santo Padre para este mês de Julho:
Para que os sacerdotes que vivem o seu trabalho pastoral com
dificuldade e na solidão se sintam ajudados e confortados pela
amizade com o Senhor e com os irmãos.

