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Dia 22 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano B
Jer 23, 1-6; Sal 22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

REFLEXÃO

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - S. Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jo 15, 1-8
17h00 Início do Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, em Fátima. Decorre
até sexta-feira.
Dia 24 TERÇA-FEIRA - S. Sarbélio Makhluf, presbítero
Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84; Mt 12, 46-50
Dia 25 QUARTA-FEIRA - S. Tiago, Apóstolo
2 Cor 4, 7-15; Sal 125; Mt 20, 20-28

"Vinde e descansai um pouco".

Dia 27 SEXTA-FEIRA - Jer 3, 14-17; Sal Jer 31, 10; Mt 13, 18-23

BOAS FÉRIAS a todos! São os
votos da Equipa Redactorial.
O Diálogo regressa no início
de Setembro.

INFORMAÇÕES

Dia 29 DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM - Ano B
2 Re 4, 42-44; Sal 144; Ef 4, 1-6; Jo 6, 1-15
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé). (não há Missa em Vilar às 10h)

Jesus sabe que os apóstolos não são super-homens, por
isso, no meio da gente que vai e vem à procura de uma
palavra de conforto, um gesto de cura ou um momento de
atenção, diz-lhes: "Vinde comigo para um lugar isolado e
descansai um pouco".
Na verdade, mal tinham acabado uma bela, bem sucedida
mas extenuante missão "dois a dois" e nem tempo tinham
para comer!

Dia 26 QUINTA-FEIRA - S. Joaquim e S. Ana, pais da Virgem Santa Maria
Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35; Mt 13, 10-17
ou
Sir 44, 1. 10-15; Sal 131; Mt 13, 16-17

Dia 28 SÁBADO - Jer 7, 1-11; Sal 83; Mt 13, 24-30
19h00 Missa vespertina na Sé. (não há Missa em Santiago às 19h)
20h30 Missa vespertina em Vilar.

"Descansai um pouco" !

Jesus não quer espremer os apóstolos, nem tão pouco a
nós, dois mil anos passados destes acontecimentos na
margem do Lago de Genesaré; quer-nos felizes, cansados
por fazermos tudo o que está ao nosso alcance, mas
conscientes de que a última palavra é sempre de Deus.
Quer-nos cansados, é verdade, mas não exaustos e incapazes
para novas aventuras.
Com este "Diálogo" interromperemos a publicação da nossa
folha semanal. Retoma-la-emos nos princípios de Setembro.
Até lá a actividade litúrgica e sacramental da Paróquia não
pára.
Para todos o desejo sincero de um bom e abençoado tempo
de descanso, de modo que possamos retomar os trabalhos
do próximo ano apostólico, com redobrado vigor e
criatividade.
P. Fausto
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Dois dedos de Liturgia (72)
- Custódia
Como indica o seu nome, a custódia é
algo que serve de guarda, protecção
e defesa do que se considera de valor.
Na Liturgia, designa um vaso sagrado,
o ostensório, em que se expõe o
Santíssimo à adoração dos fiéis, quer
se faça na Igreja, quer se leve em
procissão.
As custódias surgiram, sobretudo, a
partir do século XIII, quando se
desenvolveu o culto da Eucaristia, à
volta da festa do Corpus Christi (Corpo
de Deus). Apresentavam, por vezes, a
forma de pequeno templo, onde, nas
procissões, se levava o Senhor
Eucarístico. Conservam-se algumas
custódias deste género, e de grande
valor, verdadeiros prodígios da
ourivesaria religiosa. Depois, fizeram-se outras mais simples, de forma
circular, dentro das quais se expõe o
Santíssimo em outro recipiente mais
pequeno, que se chama «viril», com
um vidro que protege e, ao mesmo
tempo, permite ver.
A exposição pode fazer-se na custódia

ou também numa
píxide ou no vaso
sagrado que se
utiliza para a
Missa. Sempre
com materiais
dignos, que signifiquem expressivamente o apreço e
a veneração que o Senhor presente
na Eucaristia merece por parte da
comunidade.
A custódia deve ser benzida: no
Cerimonial das Bênçãos oferecem-se
os textos adequados.
Costuma dar-se o nome de «custódio»
ao eclesiástico que tem a seu cargo a
guarda de um lugar sagrado ou as
relíquias de um santo. No Santo
Sepulcro, os custódios, representantes da Igreja católica romana, são
os Franciscanos.
* continuamos a aguardar as vossas
questões em
doisdedosdeliturgia@gmail.com

Pastoral da Cidade
Da responsabilidade das Paróquias da
Glória, Vera-Cruz e Esgueira, decorrerão
as primeiras jornadas de Pastoral na
cidade, no Salão D. João Evangelista de
Lima Vidal, no dia 8 de Setembro.
Os trabalhos serão animados pelo P.
Francisco José, Pároco de Oliveira do
Bairro e Palhaça e pelo Coordenador da
Pastoral da Diocese do Algarve. Ambos os sacerdotes terminaram a sua formação
pastoral no ano passado, em Roma.

HORÁRIOS DE VERÃO
- a partir de 22 de Julho

Peregrinação Diocesana
a Fátima

Eucaristias:
Domingo: 10h30, 12h e 19h, na Sé
Segunda a Sexta: 8h30 e 19h, na Sé
Sábado:
8h30 e 19h, na Sé
20h30 alternando entre Vilar e
Santiago:
- 28 de Julho: Vilar
- 4 de Agosto: Santiago
- 11 de Agosto: Vilar
- 18 de Agosto: Santiago
- 25 de Agosto: Vilar
- 1 de Setembro: Santiago
- 8 de Setembro: Vilar

Confissões:
Terças e sextas-feiras das 9h às 11h.
Quartas das 17h às 19h
- Durante a semana, não haverá missa
em Santiago e em Vilar.
- Não haverá Exposição do Santíssimo,
aos sábados,
- Haverá Oração de Vésperas, aos
domingos.

Secretaria Paroquial:
Está sempre aberta, de segunda a
sexta das 15h às 19h, Até 31 de Agosto.

Cartório:
De terça a sexta-feira, das 16h às 19h.

Sacristia:
De segunda a sábado das 8h às 11h e
das 16h às 20h.

Todas as Paróquias da Diocese de Aveiro
estão convocadas para a Peregrinação
Diocesana a Nossa Senhora de Fátima,
no dia 29 de Setembro próximo.
Aos Paroquianos que pretendam
participar e optam pela viagem em
autocarro, pedimos que tenham em
conta as informações seguintes:

•

Data de encerramento das
inscrições : 09 de Setembro;

•
•

Valor total para cada pessoa: 12•;

Este valor inclui: o transporte;
1 Terço em madeira; 1 Guião da
Diocese; 1 Lenço para o pescoço.
As inscrições devem ser feitas na
Secretaria Paroquial, durante as horas
de expediente.
Contactos: telefone 234422182 e mail
secretaria@paroquiagloria.org

Catequese Paroquial
Início das Inscrições na Catequese (1ª
inscrição): 3 de Setembro, a partir das
15h30, de segunda a sexta-feira, no
centro paroquial.

Intenção do Santo Padre
para o mês de Agosto
Para que as grandes escolhas
económicas e políticas
protejam a família como um
tesouro da humanidade.

