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O facto de Jesus prometer "não vos deixarei órfãos" e
querer "estar sempre connosco até ao fim dos tempos",
não evita que se levantem tempestades, não nos torna
imunes à doença, não livra de injustiças e incómodos,
não é passaporte de vida longa, saúde robusta ou
garantia de trabalho… e, às vezes, perguntamos: "onde
está Deus"?

Sim, "Onde está Deus", no meio de tanta dor inocente,
de tantas situações de injustiça gritante e de violência
bárbara…? É compreensível a questão. Até os discípulos
a puseram em dia de tempestade, ao verem Jesus a
dormir, a sono solto, com o barco a meter água e prestes
a afundar-se!

Não te importas que morramos afogados? Atiram à cara
do Mestre os discípulos desnorteados. A resposta de
Jesus não se fez esperar, com sabor de repreensão
amorosa, depois de acalmado o vento e o mar: "Porque
estais tão assustados? Como é que ainda não tendes
fé?"

Deus onde estás? - Está bem próximo. Reza e chora
connosco e diz-nos entre soluços: estou no íntimo do
teu coração, para te ajudar a vencer todos os medos,
em todas as circunstâncias, porque te amo e não desisto
de ti.

P. Fausto
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Deus, onde estás?

Dia 21 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM – Ano B
Job 38, 1. 8-11; Sal 106; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
Administração do Sacramento da Santa Unção, na missa das 10h30.

Dia 22 SEGUNDA-FEIRA - S. Paulino de Nola, bispo, S. João Fisher, bispo e S. Tomás
More, mártires - Gen 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5

21h30 Reunião geral de catequistas da adolescência (5.º - 8.ºano) e
animadores da juventude (9.º - 12.ºano), no centro paroquial.

Dia 23 TERÇA-FEIRA - Gen 13, 2. 5-18; Sal 14; Mt 7, 6. 12-14
vigília S. João Baptista: Jer 1, 4-10; Sal 70; 1 Pedro 1, 8-12; Lc 1, 5-17

20h00 "Festas de Verão" da Paróquia e marchas populares.

Dia 24 QUARTA-FEIRA - NASCIMENTO DE S. JOÃO BAPTISTA – SOLENIDADE

Is 49, 1-6; Sal 138; Act 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80

18h00 Missa em Santiago.

Dia 25 QUINTA-FEIRA - Gen 16, 1-12. 15-16; Sal 105; Mt 7, 21-29

Dia 26 SEXTA-FEIRA - Gen 17, 1. 9-10. 15-22; Sal 127; Mt 8, 1-4
17h00 Missa em Vilar.
21h26 Reunião dos Grupos de Jovens do Arciprestado de Aveiro, nas

Dominicanas de Santa Catarina de Sena.
21h30 Apresentação da nova encíclica do Papa “Laudato Si’”, pelo Sr. Bispo e

pela Comissão Justiça e Paz, na Igreja de S. Francisco.

Dia 27 SÁBADO - S. Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja

Gen 18, 1-15; Sal Lc 1, 46-48; Mt 8, 5-17
19h00 Missa na Sé e em Santiago.

Dia 28 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
vigília S. Pedro e S. Paulo: Act 3, 1-10; Sal 18; Gal 1, 11-20; Jo 21, 15-19

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé), 10h (Vilar)
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15 anos da ADAV - Aveiro
Neste ano, a ADAV Aveiro comemora
os seus 15 anos de existência.

Esta comemoração da ADAV-AVEIRO
decorre no dia 4 de Julho, das 15h às
19h, no Museu de Aveiro. Do programa
faz parte um concerto coral, o
lançamento de um livro de contos

inéditos ilus-
trados, ter-
m i n a n d o
com um por-
to-de-honra.

A ADAV convi-
da todos os
interessados
em partici-
par “nesta
ode à vida”.

Assembleia diocesana e
Conselho Pastoral

No próximo dia 4 de Julho, o nosso
Bispo apresenta as linhas pastorais da
nossa diocese para os próximos três
anos. Para esta assembleia que decorre
no Seminário de Aveiro, das 10h às 12h,
convocamos os elementos do nosso
conselho pastoral paroquial.

Por este motivo, a nossa reunião de
Conselho Pastoral fica reagendada para
o dia 9, às 21h30, no centro paroquial.
Para esta reunião de avaliação é
necessário trazer a avaliação da
programação pastoral de cada grupo
ou movimento da nossa paroquia.
Também trataremos de organizar a
peregrinação paroquial que faremos
ao Santuário de Nossa Senhora da
Lapa, no último fim de semana de
Setembro.

Inscrições na catequese

Durante este mês de Junho, pode ser
feita na Secretaria Paroquial, a
renovação da inscrição para a
catequese do próximo ano. Também a
primeira inscrição pode ser feita desde
já, sendo necessário a certidão de
baptismo (se a criança já é baptizada),
uma fotografia tipo passe mais 10Euros.
É conveniente que, desde já, possamos
ir organizando o próximo ano.

A Comunicação na Liturgia - 27 a 31 de Julho

O Secretariado Nacional de Liturgia vai
realizar de 27 a 31 de Julho, em Fátima, o
41.º Encontro Nacional de Pastoral
Litúrgica que terá como tema "A
Comunicação na Liturgia".

A Diocese de Aveiro tem marcado a sua
presença de forma significativa desde o
primeiro encontro. Estes encontros
nacionais de pastoral litúrgica são uma
oportunidade de formação que tem dado
os seus frutos junto dos diversos agentes
pastorais, sobretudo os que exercem
ministérios litúrgicos, consagrados,
catequistas, e cristãos jovens e adultos, envolvidos e empenhados nas
comunidades.

A inscrição pode ser feita na nossa secretaria, até dia 26 de Junho, sabendo que
a Paróquia assume o valor da inscrição para os adultos e do alojamento para os
jovens interessados.

Os inscritos terão uma reunião preparatória no dia 15 de Julho (quarta-feira), às
21h30, no nosso Centro Paroquial, quando também serão expostas as questões
relativas ao transporte.

Acampamentos dos
escuteiros
Com o final das aulas e a
aproximação das férias
surge a oportunidade
ideal para aqueles que
fazem parte da grande
Fraternidade Escutista realizarem os
habituais acampamentos de
agrupamento.

Os nossos dois agrupamentos têm
também agendadas as suas actividades.
Assim, de 27 de Junho a 1 de Julho, o
Agrupamento 794-Vilar realiza o seu
acampamento em Castelo de Paiva. Por
seu turno, o Agrupamento 191-Aveiro
realizará o seu acampamento de 16 a
19 de Julho, junto à Pateira de
Espinhel.

Oxalá sejam oportunidades para
fortalecer a amizade, a entre-ajuda, a
solidariedade, no contacto com a
natureza e na exploração integral
maravilhas do método escutista.

Marchas Populares
Na conclusão das nossas Festas de
Verão, durante este mês de Junho,
esta terça-feira, véspera de S. João,
decorre a noite das Marchas
Populares. A partir das 20h haverá
jantar, com caldo verde, sardinha
assada ou fêveras, arroz doce e muito
mais, na pérgula do Parque Infante D.
Pedro.

Depois, a partir das 21h30, seis
marchas populares iniciam o seu
desfile na Praça Marquês de Pombal
e, no Largo de Santo António, farão a
sua apresentação a todos os que
quiserem assistir.

Encíclica “verde” do Papa

Está apresentada a mais recente
Encíclica do Papa Francisco chamada
Laudato Si’ (Louvado sejas) que aborda
a questão ecológica. Diz o Papa: “Nesta
encíclica, pretendo especialmente
entrar em diálogo com todos acerca
da nossa casa comum”.

O Documento já se encontra à venda
na Livraria Santa Joana, ou então pode
ser consultado no nosso site.


