INFORMAÇÕES

JUNHO

2021

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.

06 de JUNHO de 2021

REFLEXÃO

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - 2 Cor 1, 1-7; Sal 33; Mt 5, 1-12
«Bem-aventurados os pobres em espírito»
08h30 Eucaristia. Após a Eucaristia, inícia o Lausperene Diocesano com a
Exposição do Santíssimo Sacramento (termina às 18h30), na Sé.
Dia 08 TERÇA-FEIRA - 2 Cor 1, 18-22; Sal 118; Mt 5, 13-16
«Vós sois a luz do mundo»
Dia 09 QUARTA-FEIRA - S. Efrém, diácono e doutor da Igreja
2 Cor 3, 4-11; Sal 98; Mt 5, 17-19
«Não vim revogar, mas completar»
Dia 10 QUINTA-FEIRA - S. Anjo da Guarda de Portugal
Dan 10,2a.5-6.12-14ab ou Ex 23,20-23a; Sal 90; Lc 2, 8-14
«Anuncio-vos uma grande alegria»
* Feriado nacional - DIA DE PORTUGAL

Dia 12 SÁBADO - Festa do 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»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).
Dia 13 DOMINGO XI DO TEMPO COMUM - Ano B
Ez 17, 22-24; Sal 91; 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34
«A menor de todas as sementes torna-se a maior
de todas as plantas da horta»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
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Dia 11 SEXTA-FEIRA - SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Is 12, 2; Ef 3, 8-12. 14-19; Jo 19, 31-37
«Trespassou-Lhe o lado e saiu sangue e água»
DIA DE ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES
10h00 Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo e concelebrada pelos sacerdotes da
diocese, na Sé.

Nº 1738

"Quem é minha Mãe ?"
Celebrado o Pentecostes, retomamos o Tempo Comum e
bem cedo damos conta do ambiente difícil em que Jesus
desempenha a Sua missão. Por um lado, a multidão que
seguia o Senhor sequiosa da Sua palavra; por outro, os
escribas que não hesitavam em caluniá-lO como possesso
do demónio. Também os próprios familiares não O
compreendiam. E os discipulos, no meio de tudo isto,
iam fazendo o seu caminho, não sem dificuldades e
hesitações.
Jesus, porém, sem desânimo, queixumes ou
intimidações, prossegue a Sua missão. Não hesita
mesmo, sem renegar os Seus parentes, em especial a
Sua Mãe, a apelar para um plano superior, onde não
contam os laços de sangue, mas a fidelidade à vontade
do Pai: "Quem fizer a vontade de Deus, é meu irmão,
minha irmã e minha mãe".
Não parece que todos tenham entendido e acolhido a
mensagem, mas a verdade é que Jesus, sem desmerecer
os laços familiares, aproveita, desde logo, para dizer
que não são os títulos e brasões de família, a riqueza, a
posição social, ou outra qualquer coisa, que dão estatuto
a uma pessoa, mas sim o facto de sermos Filhos de Deus.
É isso que nos enobrece, Independentemente das
circunstâncias. Ainda que às vezes nos custe.
P. Fausto
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Sagrado Coração de Jesus
Rezar ao longo deste mês ao Sagrado Coração de
Jesus é um convite a que cada pessoa sinta e
experimente o Amor de Deus na sua vida.
Mais do que uma experiência comunitária,
alimentada por práticas devocionais, a espiritualidade
do Coração de Jesus assenta na oração pessoal e na
descoberta da Pessoa de Jesus como o rosto de
Deus Pai. Ele e o Pai são um só e quem vê o Filho vê o Pai (cfr. Jo 14, 9). Por isso,
contemplando a pessoa de Jesus, contemplamos o mistério do próprio Deus,
aprendemos como Deus age, como Deus fala, como Deus toca a realidade humana.
Conhecendo e experimentando Jesus na oração pessoal, descobrimos quem
somos e a que destino somos chamados.
A vocação sublime do ser humano é ser Cristo, fazer o que Ele nos mandou, dar
carne ao seu mandamento novo: «Que vos ameis uns aos outros» (Jo 13, 34); «Não
há maior prova de amor do que entregar a vida pelos amigos» (Jo 15, 13). O
Mistério de Cristo morto e ressuscitado continua presente na sua Igreja de
modo privilegiado no sacramento da Eucaristia. Ao celebrar a Eucaristia e ao
comungar, identificamo-nos cada vez mais com Ele e vivemos vidas cada vez mais
eucarísticas.

Amoris Laetitia
O Papa Francisco incentivou os casais à santidade e
destacou a importância da família para a Igreja e a
sociedade. «Com o sacramento do matrimónio, toda a
família recebe a graça para se tornar uma luz na escuridão
do mundo».
“Cada família é um bem, uma força para a Igreja: A beleza
do dom que se gera na família, a alegria pela vida que
nasce e o cuidado dos pequeninos, dos doentes, dos idosos, tornam cada família
insubstituível, não só na Igreja mas na sociedade inteira”, disse Francisco na
publicação do terceiro vídeo dedicado ao “Ano da Família- Amoris Laetitia”.

Lausperene Diocesano
Esta segunda-feira, dia 7, teremos Exposição do Santíssimo
Sacramento, integrado no Lausperene Diocesano. Inicia depois
da Eucaristia das 8.30h até às 18.30h com a oração de vésperas.
As intenções da oração são os sacerdotes, as vocações, a família
e os jovens

JMJ - Jornada Mundial
da Juventude, Lisboa 2023

Na nossa Paróquia estamos a dar passos em direcção à JMJ e já se vão sentindo
alguns destes preparativos: a catequese da adolescência e jovens estão desde o
ano passado com o projeto Say Yes, e já se apresentaram numa Eucaristia da
comunidade. Têm sido várias as atividades em que têm estado envolvidos a
propósito deste projeto, e estamos agora a preparar o COP (Comité Organizador
Paroquial), que é uma equipa de jovens na nossa paróquia que tem o objetivo de
fazer a preparação e motivar para as JMJ, e que esperemos que seja apresentado
em breve a toda a comunidade e que saiam ainda mais novidades em breve.
Estejamos atentos!

Coro das JMJ
A nível nacional sai mais um convite
para os jovens entre os 15 e os 30
anos ligados à área da música, para
participarem no coro das JMJ. Quem
estiver interessado, pode saber mais
em lisboa2023.org

A Eucaristia, fonte de amor para a vida da Igreja, é escola
de caridade e de solidariedade. Quem se alimenta do Pão
de Cristo não pode ficar indiferente diante de quantos não
têm o pão de cada dia. #CorpusChristi

Que neste mês de junho, dedicado de uma forma especial
ao Coração de Cristo, possamos repetir uma oração
simples: “Jesus, faz com que o meu coração se assemelhe
ao teu”. Assim, também o nosso coração, pouco a pouco,
se tornará mais pacient e, mais generoso, ma is
misericordioso.

