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Até um copo de água !

Jesus, ao dizer no Evangelho deste domingo "quem ama o

pai, a mãe, o filho ou a filha mais do que a Mim e quem não

toma a sua cruz para Me seguir, não é digno de Mim...",

parece que se excede. Não é o que pretende, mas temos

de O levar a sério, ainda que sintamos algum desconforto

pela fasquia alta das exigências da vida cristã, que nos podem

levar a dar a própria vida.

As palavras de Jesus, ainda que duras, quando descon-

textualizadas, podem assustar, mas o verdadeiro drama do

homem não está no sofrimento, na cruz, ou no martírio,

mas em não ter nada, não ter ninguém por quem valha a

pena abraçar a cruz e dar a vida. Essa é que é a maior

tragédia, porque faltam as razões de viver.

Parecendo demasiado exigente e radical, a Palavra de Deus

chama a atenção para a hospitalidade. Dar hospitalidade,

abrir as portas, acolher, convidar, partilhar..., não podem

apenas ficar no léxico das nossas memórias, mas temos de

inventar maneira de manter viva esta virtude tão humana e

tão cristã, apesar dos perigos da pandemia. Até porque

sabemos que não ficará sem recompensa um simples copo

de água fresca, dado com graça.

P. Fausto

Dia 28 DOMINGO XIII DO TEMPO COMUM) - Ano A
2 Reis 4, 8-11. 14-16a; Sal 88; 2 Rom 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42

«Quem não toma a sua cruz não é digno de Mim.
Quem vos recebe a Mim recebe».

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
* Ofertório para a Santa Sé ou Cadeira de S. Pedro.

Dia 29 SEGUNDA-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

«Tu és Pedro e dar-te-ei as chaves do reino dos Céus»

Dia 30 TERÇA-FEIRA - Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma
Am 3, 1-8; 4, 11-12; Sal 5; Mt 8, 23-27

«Levantou-Se, falou imperiosamente ao vento e ao mar
e fez-se grande bonança»

Dia 01 QUARTA-FEIRA - Am 5. 14-15. 21-24; Sal 49; Mt 8, 28-34
«Vieste aqui atormentar os demónios antes do tempo»

Dia 02 QUINTA-FEIRA - Am 7, 10-17; Sal 18 B; Mt 9, 1-8
«Glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens»

Dia 03 SEXTA-FEIRA - S. Tomé, Apóstolo – FESTA
Ef 2, 19-22; Sal 116; Jo 20, 24-29

«Meu Senhor e meu Deus!»

Dia 04 SÁBADO - S. Isabel de Portugal
Am 9, 11-15; Sal 84; Mt 9, 14-17

«Podem os companheiros do esposo ficar de luto,
enquanto o esposo estiver com eles?»

19h00 Missa vespertina na Sé (não há missa em Santiago).

Dia 05 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM) - Ano A
Zac 9, 9-10; Sal 144; Rom 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30

«Sou manso e humilde de coração»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); (não há missa em Vilar).
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A Missa não tem férias
Terminaram esta semana as aulas e
começaram as férias. E para o ano? Ao
certo ninguém sabe, apesar do
calendário já anunciado pelo Ministério
da Educação. Mas tudo isto é bem
pouco para responder às legítimas
inquietações dos Pais.
E na Catequese? Neste  campo as
certezas são ainda menos. São mesmo
inexistentes no que se refere ao
começo. Mas vamos ter novidades.
Haverá um novo Diretório Geral da
Catequese a desafiar Pais e
Catequistas.
Com novos conteúdos, meios e
metodologias, o novo Diretório Geral
não dispensará jamais os Catequizandos
da participação dominical na Eucaristia
e da presença em
cada sessão de
catequese, trará
aos Catequistas
desafios à sua
f o r m a ç ã o
permanente, e há-
de continuar a considerar, apesar de
todas as dificuldades,  a Família, como
espaço privilegiado em todo o
processo catequético.
Por mais incertezas quanto à
Catequese, no futuro, não nos
dispensemos, mesmo em tempo de
férias, de participar, em família, na
Eucaristia Dominical. Sempre com os
devidos cuidados, mas sem medo.

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.
AGRADECEMOS TODA A VOSSA GENEROSIDADE.

2020-2021
Ano especial de aniversário da Laudato si'

No quinto aniversário da Encíclica Laudato
si', (24 de maio) com a qual se procurou
chamar a atenção para o grito da Terra e
dos pobres iniciou um Ano especial de
aniversário da Laudato si', até 24 de maio
do próximo ano. Este ano irá procurar
consciencializar todas as pessoas de boa
vontade a aderirem ao cuidado da nossa
casa comum e dos nossos irmãos e irmãs
mais frágeis.

Twitter Papa Francisco - 25 de junho

"Comecemos pelos inúmeros
testemunhos de amor generoso e livre
que nestes meses nos ensinaram o
quanto existe a necessidade de
proximidade, de cuidado, de sacrifício
para alimentar a fraternidade e a
convivência civil. Desse modo, sairemos
mais fortes desta crise. "

Novo Diretório
para a catequese

Apresentado esta quinta-feira no
Vaticano, "o novo Diretório para a
Catequese coloca "a via da beleza
como uma das "fontes"" da transmissão
da fé, num "momento de transição
cultural" marcado especialmente pela
consolidação dos meios digitais.

"Uma nota de particular valor inovador
para a catequese pode ser expressa
pela via da beleza sobretudo para
permitir conhecer o grande património
de arte, literatura e música que cada
Igreja local possui", declarou o
presidente do Conselho Pontifício para
a Promoção da Nova Evangelização,
responsável pelo volume."

Intenção do Papa para o mês de Julho
Rezemos para que as famílias de hoje sejam
acompanhadas com amor, respeito e conselho.

D. António Moiteiro - Missa Crismal,
a 19 de junho

"Há um tempo antes da pandemia e
um tempo depois da pandemia e que
somos chamados a enfrentar os
desafios que o presente e o futuro
trazem à Igreja e a cada um de nós."


