INFORMAÇÕES

JUNHO / JULHO

2019

Dia 30 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM - Ano C
1 Reis 19, 16b. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
09h00 Assembleia Diocesana, no Seminário de Santa Joana Princesa.
10h30 Baptismos, na missa.
REFLEXÃO

30 de JUNHO de 2019

Dia 01 SEGUNDA-FEIRA - Gen 18, 16-33; Sal 102; Mt 8, 18-22
21h00 Oficinas de Oração e Vida, no centro paroquial..
Dia 02 TERÇA-FEIRA - Gen 19, 15-29; Sal 25; Mt 8, 23-27
Dia 03 QUARTA-FEIRA - Festa de S. Tomé, Apóstolo
Ef 2, 19-22; Sal 116; Jo 20, 24-29
18h00 Missa em Santiago.
Dia 04 QUINTA-FEIRA - S. Isabel de Portugal
Gen 22, 1-19; Sal 114; Mt 9, 1-8
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo, com Vésperas antes
da Missa das 19h, na Sé.

Dia 06 SÁBADO - S. Maria Goretti, virgem e mártir
Gen 27, 1-5. 15-29; Sal 134; Mt 9, 14-17
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.
Dia 07 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: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)

Inscrições na Catequese
Encontram-se ainda abertas, na Secretaria
Paroquial, as primeiras inscrições de
catequese, das 17h30 às 19h.
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Dia 05 SEXTA-FEIRA - S. António Maria Zacarias, presbítero
Gen 23, 1-4. 19 – 24, 1-8. 62-67; Sal 105; Mt 9, 9-13
17h00 Missa em Vilar.
20h00 Jantar solidário da ADAV, no Hotel Imperial.
21h30 Ensaio do coro “Nossa Senhora da Glória”, na igreja

Nº 1663

Mudar de Vida !
Segundo a Palavra de Deus deste XIII Domingo do Tempo
Comum, a disponibilidade e a prontidão são as características
fundamentais e comuns a todos os que Deus chama a uma
missão especial. Exemplo claro é a vocação de Eliseu na
1°leitura e, a avaliar pela reação de Jesus àqueles que
desejavam segui-Lo, o grau de exigências do Evangelho não
é menor.
Outra coisa, hoje, não pede Jesus a quem chama, apesar
da linguagem parecer radicalmente inoportuna e inadequada
ao comum pensar a vocação. Na verdade, a radicalidade da
proposta de Jesus é pouco convidativa, mesmo inaceitável
para a grande maioria dos nossos contemporâneos; apesar
de tudo, Jesus não retira uma vírgula ao que disse : "Quem
tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve
para o Reino de Deus".
Só pessoas disponíveis e prontas entendem e são capazes
de responder às exigências da Missão, numa sociedade cada
vez mais "líquida", como a nossa.
E quando se fala em Missão, não nos referimos somente ao
chamamento à vida consagrada, religiosa e secular, ou ao
ministério ordenado, mas também à vida matrimonial, pois
todas são caminho de santidade, incompatível com formas
"light" de viver.
Em tempo algum Jesus vai mudar a linguagem ou baixar a
fasquia de exigência do chamamento, nós é que temos de
mudar de vida.
P. Fausto
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Semana da Partilha
Festas de Verão

As nossas Festas de Verão terminaram.
Como sempre, proporcionaram
momentos de convívio, em contexto
de arraial, no cenário sempre belo do
nosso Parque, aproveitados em grande
parte por pessoas não residentes na
Paróquia.
Este facto, longe de ser negativo e
desmobilizador, é estímulo para que se
continue a testemunhar "aos de fora"
a Paróquia que somos, apesar da
necessidade cada vez mais sentida de
caras novas e braços robustos para
trabalhar na sua realização. Na
verdade, são menos e mais velhos os
que dão a cara, o tempo e o esforço,
para manter esta actividade paroquial
que, graças aos resistentes, já tem
muitos anos de vida. E muitos mais terá,
porque não podemos desperdiçar as
oportunidades de mostrar a Paróquia
que queremos ser sempre mais:
acolhedora, inclusiva e com propostas
culturais diversificadas. Tudo está nas
nossas mãos.

A Semana da Partilha, prevista no
nosso calendário de 12 a 18 de Maio,
aconteceu. É um facto positivo a
realçar, acrescido da circunstância de
ter sido realizada simultâneamente com
a Paróquia da Vera Cruz.
Porém, a nossa Semana da Partilha
esteve longe de ser um tempo de
partilha em festa, apesar de se realizar
em pleno Tempo Pascal, para
exprimirmos mais genuinamente os
sentimentos e a generosidade dos
cristãos da primitiva comunidade de
Jerusalém. Aqui, há que reconhecer,
temos de fazer um esforço maior para
provocar em todos os residentes o
desejo de partilhar com os mais pobres.
Esta actividade constará, de novo, no
nosso plano pastoral, e será, de certo,
com vigor, mobilização e entusiasmo,
uma "Semana de Partilha" em festa.
Então, sentir-nos-emos mais
Comunidade Pascal.

Campo Missionário
O Serviço Diocesano de Animação Missionária, organiza, de 15
a 21 de Julho, pela segunda vez, um campo de férias
missionário, em Portugal. No espaço de uma semana são
convidados os jovens dos 16 aos 25 anos de idade, a rasgar
horizontes e a dar um pouco mais de si aos outros, num lugar
e ambiente diferentes, atentos ao próximo.

XLV Encontro
Nacional de Liturgia

O 45º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica, a realizar em Fátima nos
dias 22-26 de julho de 2019, será
sobre Liturgia e Missão.
Encontre mais informações sobre a
temática e o programa na página do
Encontro em http://liturgia.pt/enpl/
Também aí pode realizar a sua
inscrição.
Aos adultos interessados a paróquia
oferece a inscrição.
Aos jovens interessados a paróquia
oferece a estadia.
Mais informações na secretaria
paroquial.

Aposte na sua formação
Inscrições abertas
Já estão abertas as inscrições para o
2º ano do Curso Teológico-Pastoral e
para novos alunos que queiram
frequentar disciplinas de forma livre.
O Curso que está a ser ministrado está
estruturado em três anos, mas qualquer
cristão pode frequentar disciplinas em
qualquer trimestre, à sua escolha e na
modalidade que desejar. Este ano serão
lecionados os seguintes cursos:
- No 1º trimestre: Comunidades
eclesiais e ministérios; Introdução
ao Novo Testamento I; Teologia e
Tradição; Introdução ao Direito.
- No 2º trimestre: Teologia da
Caridade; Sacramento da Cura,
Ordem e Matrimónio; Cristologia;
Direito Sacramental.
- No 3º trimestre: Introdução ao
Antigo Testamento II; História da
Diocese de Aveiro; Sacramento da
Eucaristia; Eclesiologia.
Para mais informações foi lançado o site
do Centro de Formação e aí pode
consultar ou acompanhar as iniciativas
desenvolvidas.

Jantar solidário - ADAV Aveiro

Intenção do
Papa para o
mês de Julho:
Para que todos aqueles que
administram a justiça
operem com integridade e
para que a injustiça que
atravessa o mundo não tenha
a última palavra.

No dia 5 de julho, a ADAV Aveiro
promove um jantar solidário para
comemorar os 19 anos de existência
desta IPSS que já apoiou mais de 600
mães.
As inscrições são no valor de 7,5Eur
por criança dos 4 aos 10 anos e de
20,00Eur por adulto, e podem fazer-se
via email para adavaveiro@hotmail.com.
O prazo de inscrição é dia 3 de julho.
Agradecemos desde já a tua
colaboração.

