INFORMAÇÕES

JUNHO

2020

Dia 14 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM) - Ano A
Ex 19, 2-6a; Sal 99; Rom 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8
«Chamou os doze discípulos e enviou-os»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).

14 de JUNHO de 2020

REFLEXÃO

Dia 15 SEGUNDA-FEIRA - 1 Reis 21, 1-16; Sal 5; Mt 5, 38-42
«Amai os vossos inimigos»
Dia 16 TERÇA-FEIRA - 1 Reis 21, 17-29; Sal 50; Mt 5, 43-48
«Sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito»
Dia 17 QUARTA-FEIRA - 2 Reis 2, 1. 6-14; Sal 30; Mt 6, 1-6. 16-18
«Teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa»
Dia 18 QUINTA-FEIRA - Sir 48, 1-15 (gr. 1-14); Sal 96; Mt 6, 7-15
«Orai assim»

Dia 20 SÁBADO - Imaculado Coração da Virgem Santa Maria
Is 61, 9-11; Sal 1 Sam 2, 1; Lc 2, 41-51
«Guardava todas estes acontecimentos em seu coração»
19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).
Dia 21 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM) - Ano A
Jer 20, 10-13; Sal 68; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33
«Não temais os que matam o corpo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
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Dia 19 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Deut 7, 6-11; Sal 102; 1 Jo 4, 7-16; Mt 11, 25-30
«Sou manso e humilde de coração»
10h00 Missa Crsimal, na Sé de Aveiro, com a bênção dos santos óleos. É dia
de oração pela santificação dos sacerdotes.
A nossa Catedral, com o devido distanciamento, tem capacidade para
cerca de 140 pessoas, por isso, a celebração, presidida por D. António
Moiteiro, e com a presença dos padres e diáconos da diocese será
transmitia em direto em www.diocese-aveiro.pt
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"Encheu-se de compaixão"
No Evangelho deste 11° Domingo do Tempo Comum, Jesus,
"ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque
andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor". E
chamou 12 dos Seus discípulos e enviou-os em missão, com
tarefas precisas.
"Curar os enfermos, ressuscitar os mortos, sarar os leprosos,
expulsar os demónios, dar sem esperar recompensa...” são
tarefas exercidas não por doutores, mestres ou pastores,
mas só por quem tem um coração compassivo. Com efeito,
em todos os tempos, e no nosso também, há males incuráveis,
há feridas crónicas, há situações inexplicáveis e dramáticas,
há um cortejo sem fim de infortúnios, mas não há nada,
absolutamente nada que não possa ser partilhado, mitigado,
suavizado e aliviado. Foi essa a missão primeira que Jesus
confiou aos discípulos e para a qual não valem as letras, a
carteira recheada ou o brasão de família, mas o coração
compassivo.
Na história da Igreja continua actual o convite do Mestre
dirigido a todos os baptizados. Não seremos todos
missionários da mesma maneira, mas todos devemos participar
na missão confiada por Jesus Cristo à Sua Igreja. Que faço
eu neste sentido? Alimentar o medo, estimular a cultura do
sofá contribuirá para a resposta que nos cabe dar?
Rezar é bom, é muito bom e necessário para que aumente
o número de sacerdotes e religiosos/as, mas não esgota a
nossa responsabilidade de discípulos de Cristo na construção
da comunidade cristã e na vivência hoje do Evangelho.
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Reabrir com cuidado !
No processo de reabertura das
nossas Igrejas ao culto, nem tudo
corre conforme as normas da
Conferência Episcopal Portuguesa.
Também na nossa Paróquia a interiorização de procedimentos para
melhorar a qualidade das celebrações leva o seu tempo e exige
de cada um de nós atenção
redobrada, em alguns aspectos.
Aqui chegados,

•

"Convidam-se fiéis pertencentes a grupos de risco a
não frequentar a Missa
dominical; por razões
imperiosas, poderão ir à
Missa durante a semana, em
que há menos fiéis".

•

A ocupação da Igreja deve fazer-se a partir do altar, e não da porta de
entrada, dispensando, deste modo, as pessoas que chegam por último,
do incómodo de procurar cadeira para se sentarem.

•

Na Consagração, quem não ajoelha deve fazer uma inclinação profunda,
no momento da genuflexão do celebrante.

•

O diálogo individual da Comunhão ("Corpo de Cristo". - "Amen" ) pronunciar-se-á de forma colectiva depois da resposta "Senhor, eu não sou digno...",
distribuindo-se a Eucaristia em silêncio.

•

No final das Celebrações os fiéis deixam a Igreja, a começar pelos sentados
mais perto da porta, respeitam as regras de distanciamento e não se
aglomeram no adro.

Projecto Mãos de São Francisco
Os franciscanos de Aveiro, estão todos os sábados, das
14h30 às 18h,nas Igrejas de Santo António e São
Francisco, junto à Judiciária e Parque da cidade, a
receber donativos e alimentos, para famílias carenciadas.
O número de pedidos aumentou, e as necessidades também,
especialmente das crianças.
AGRADECEMOS A VOSSA GENEROSIDADE.

CATEQUESE
Junho é o mês dedicado ao
Sagrado Coração de Jesus!
O Departamento da Catequese da Infância partilha
mais uma iniciativa a realizar
com as crianças/adolescentes das Catequeses
alargando a iniciativa a toda
a Comunidade Paroquial!
Desafiem pois então os
vossos catequizandos e
Comunidades Paroquiais:
1- a construir dois corações
interligados, no material
que vos for mais fácil,
prático e acessível, e
escrevam no seu interior o
nome JESUS e MARIA,
2- Colocar no exterior das casas, de forma visível!
Dêem pois testemunho vivo e ativo da Fé que nos une!

O Coração de Jesus
Lembrar o Coração de Jesus é um convite à
interioridade e à contemplação; que Deus nos
ama, que o coração de Deus tem lugar para todos,
que é um coração de carne, aberto,
transbordante de amor e de misericórdia. Mais
do que um olhar sentimentalista, é olhar para "o
coração da revelação [cristã], o coração da nossa
fé", como nos recorda o Papa Francisco.
A contemplação do Coração deve levar-nos a
recuperar a dimensão da interioridade e dos
afetos, da ternura, do consolo, do cuidado, da
compaixão e da misericórdia.
Olhar para o Coração de Jesus é, ao mesmo tempo, olhar para cada pessoa que
é amada por Deus de forma única e total.
(Adapt. https://pontosj.pt/opiniao/e-urgente-recuperar-o-coracao/)

