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Deus verdadeiro...

Com a Solenidade da Santíssima Trindade retomamos o
Tempo Comum, o mais longo do ano litúrgico. É o
regressar à normalidade com os olhos postos em Jesus,
arauto e peregrino do Reino e nossa referência
permanente no quotidiano surpreendente e muitas vezes
doloroso.
"Neste vale de lágrimas ", como se diz na Salvé Rainha,
faz-nos sempre muito bem a frase de Jesus, proferida
em contexto de envio e despedida, hoje recordada no
Evangelho: "Eu estou sempre convosco até ao fim dos
tempos". Nunca a esqueçamos, porque é  como se Jesus
nos dissesse: nos teus sonhos e ilusões, nos medos e
frustrações, estou presente. Quando te sentes
abandonado e só, estou presente...
"Eu estarei convosco todos os dias", assegura Jesus.
Sempre. Sem condições, nem sermões. Em todas as
circunstâncias, mesmo de dúvidas.
É este o Deus em que acreditamos, apesar da nossa
incapacidade de abarcar o  mistério de Deus, Uno e Trino.
Deus, verdadeiramente Uno e Único, é Trindade. É Pai,
Filho e Espírito Santo. É Família. É Comunhão e não
solidão.
É este Deus revelado por Jesus Cristo, que nos torna da
sua família pelo Baptismo, que celebramos festivamente
neste domingo.

P. Fausto

Dia 30 SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IX do Tempo Comum) - Ano B
Deut 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20

«Baptizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

Dia 31 SEGUNDA-FEIRA - Festa da Visitação da Virgem Santa Maria
Sof 3, 14-18 ou Rom 12, 9-16b; Sal Is 12, 2; Lc 1, 39-56

«Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?»
21h30 Encerramento do Mês de Maio, com Oração do Terço, na Sé.

Dia 01 TERÇA-FEIRA - S. Justino, mártir
Tob 2, 9-14; Sal 111; Mc 12, 13-17

«Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus»

Dia 02 QUARTA-FEIRA - S. Marcelino e S. Pedro, mártires
Tob 3, 1-11a. 16-17a; Sal 24; Mc 12, 18-27

«Não é Deus de mortos, mas de vivos»

Dia 03 SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Ex 24, 3-8; Sal 115; Hebr 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26

«Isto é o meu Corpo. Este é o meu Sangue»
* Dia santificado e feriado nacional
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há a Procissão Eucarística
habitual).

Dia 04 SEXTA-FEIRA - Tob 11, 5-17; Sal 145; Mc 12, 35-37
«Como podem dizer que o Messias é filho de David?»

Dia 05 SÁBADO - S. Bonifácio, bispo e mártir
Tob 12, 1. 5-15. 20; Sal Tob 13, 2; Mc 12, 38-44

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

16h00 Formação permanente de Acólitos, no centro paroquial (termina às
18h).

Dia 06 DOMINGO X DO TEMPO COMUM - Ano B
Gen 3, 9-15; Sal 129; 2 Cor 4, 13 – 5, 1; Mc 3, 20-35

«Satanás está perdido»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé).

10h30 Eucaristia com os Escuteiros, no campo de jogos junto da sede do
Agrupamento 794 – Vilar.
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Esta segunda-feira, dia
31 de Maio, teremos
na Sé a recitação do
terço, às 21h30, como
celebração do encer-
ramento do mês de Maria.

Inscrição EMRC

Propõe a nossa Dio-
cese que aconteça
um Lausperene
Diocesano entre a
Solenidade do Cor-
po de Deus e do
Sagrado Coração de
Jesus. A nossa paró-
quia reza em espe-
cial dia 7 de Junho,
com a Exposição do
Santíssimo Sacramento depois da
Eucaristia das 8.30h até às 18.30h.
Rezaremos pelas seguintes intenções:
a renovação espiritual e pastoral das
nossas comunidades, pedir a Deus as
necessárias vocações de consagração
e pelos sacerdotes e pela santificação
da Igreja.

31 de Maio

Encerramento
do Mês de Maio

«Famílias em Missão»

Lausperene Diocesano

O Papa Francisco criou a Plataforma de Ação
‘Laudato Si’ que propõe uma “jornada” de sete anos para que todas as
comunidades católicas “se tornem totalmente sustentáveis, no espírito da
ecologia integral”.
O desafio foi lançado, em particular, a sete realidades: famílias; paróquias e
dioceses; escolas e universidades; hospitais; empresas e negócios agrícolas;
organizações, grupos e movimentos; institutos religiosos. O percurso é inspirado

pelos sete objetivos da ‘Laudato Si’: “a
resposta ao grito da Terra, a resposta ao
clamor dos pobres, a economia ecológica,
a adoção de um estilo de vida simples, a
educação ecológica, a espiritualidade
ecológica e o compromisso comunitário”.

Papa lança plano de sete
anos para superar «crise
ecológica»

A Educação Moral e Religiosa Católica
é parte integrante do sistema
educativo, uma vez que o
enquadramento moral e religioso da
vida é estruturante para o crescimento
das crianças e dos jovens. Assim,
reconhecemos a mais valia que esta
disciplina pode ter no desenvolvimento
integral dos alunos e incentivamos à
inscrição para o próximo ano letivo de
2021/2022.

Intenção do
Papa para o
mês de Junho

Rezemos pelos jovens que se
preparam para o matrimónio
com o apoio de uma
comunidade cristã, para que
cresçam no amor, com
generosidade, fidelidade e
paciência.

BACF

Solidariedade

O Serviço Diocesano de Animação
Missionária de Aveiro (SDAM) promoveu
a Conferência ‘Famílias em Missão’, que
decorreu no passado dia 29, no
auditório da Junta de Freguesia de
Santa Joana – Aveiro.
Ouviram-se testemunhos de diferentes
formas de viver a missão em Família,
mas todos unidos pelo ideal missionário
que começa em casa e que se prolonga
pelos caminhos do mundo.
A Conferência ‘Famílias em Missão’
realizou-se num modo de “partilha e
conversa” sobre diferentes
experiências de missão enquanto
família, nomeadamente quem fez
experiência ad gentes, quem
acompanhou o voluntariado
missionário de um filho e uma família
da Infância Missionária.

fonte: ECCLESIA

Os 21 Bancos Alimen-
tares contra a Fome
promovem, até dia 6
de junho, uma nova
campanha nacional de
recolha de alimentos, pedindo a
participação dos portugueses através da
‘Ajuda Vale’, nas caixas dos
supermercados, e no site
“alimentestaideia”.
As medidas de segurança sanitária
decorrentes da pandemia ainda impedem
a realização da tradicional campanha de
recolha de alimentos com voluntários.
Com o mote ‘À nossa mesa há sempre
lugar para mais um’, a campanha do
Banco Alimentar procura sensibilizar a
população no apoio a famílias que vivem
situações de carência alimentar todos
os dias.
“Estas situações foram agravadas pelo
Covid19, que colocou na pobreza famílias
que tinham as suas vidas organizadas,
reforçando a importância do contributo
e envolvimento de cada um”.

fonte: ECCLESIA


