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O Reino de Deus

"O Reino de Deus é como um homem que lançou a semente
à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a
semente germina e cresce, sem ele saber como".

É assim que Jesus fala de coisas grandes. Sem
raciocínios. Com verdade e simplicidade desarmantes,
sempre a partir da vida, de modo a fazer-se entender
por todos, mesmo os sem instrução. Não admira, pois,
que as multidões se acotovelem, tantas vezes, à Sua
volta, sedentas de palavras vivas e com sentido.

Numa sociedade cada vez mais automatizada e sujeita
ao simples premir de botão, num tempo em que "tudo,
já e agora" é tarde, falar do Reino de Deus como
sementeira realizada pelo lavrador, com cuidados, amor
e paciência, sempre na expectativa de boa colheita,
tantas vezes não conseguida, é linguagem ultrapassada
e incompreensível, mas é a que Jesus adopta para falar
da sábia pedagogia de Deus na realização da história da
salvação.

Deus não desiste de semear, e com abundância, sementes
que, devidamente cultivadas no coração de cada um,
dão frutos de alegria, paz e fraternidade, frutos preciosos
do Reino de Deus em que todos, pelo Baptismo, devemos
estar empenhados.

P. Fausto

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).

Dia 14 SEGUNDA-FEIRA - 2 Cor 6, 1-10; Sal 97;
Mt 5, 38-42

«Amai os vossos inimigos»
21h30 Reunião do Secretariado Paroquial de

Pastoral Familiar, no centro paroquial.

Dia 15 TERÇA-FEIRA - 2 Cor 8, 1-9; Sal 145;
Mt 5, 43-48

«Sede perfeitos,
 como o vosso Pai celeste é perfeito»

Dia 16 QUARTA-FEIRA - 2 Cor 9, 6-11; Sal 111;
Mt 6, 1-6. 16-18

«Teu Pai, que vê no que está oculto, te dará a
recompensa»

Dia 17 QUINTA-FEIRA - 2 Cor 11, 1-11; Sal 110;
Mt 6, 7-15

«Orai assim: ‘Pai nosso, que estais nos Céus, ...»

Dia 18 SEXTA-FEIRA - 2 Cor 11, 18. 21b-30; Sal 33; Mt 6, 19-23
«Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração»

21h00 “Conversas à (sobre)mesa”, com o Prof. Fernando Costa. Acompanhe
online no facebook da Paróquia.

Dia 19 SÁBADO - S. Romualdo, abade
2 Cor 12, 1-10; Sal 33; Mt 6, 24-34

«Não vos inquieteis com o dia de amanhã»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

Dia 20 DOMINGO XII DO TEMPO COMUM - Ano B
Job 38, 1. 8-11; Sal 106; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-41

«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).



Igreja

O arciprestado de Oliveira do Bairro
apresenta uma exposição sobre os milagres
eucarísticos, patente na Igreja Matriz de
Oliveira do Bairro.
O objetivo da exposição é dar a conhecer
uma seleção dos principais Milagres
Eucarísticos ocorridos durante vários
séculos em diferentes países do mundo e
reconhecidos pela Igreja. Estão presentes
alguns desses milagres ocorridos em
Portugal: Santarém, Beata Alexandrina e as
três Aparições do Anjo da Paz aos
pastorinhos de Fátima. A exposição foi
concebida pelo Beato Carlo Acutis recentemente beatificado.
Pode ser visitada de 2ª a 6ª feira, das 09h00 às 19h00, aos sábados, das 09h00
às 18h00 e aos domingos, das 11h30 às 19h00.

fonte: http://www.diocese-aveiro.pt/

Exposição

“Milagres eucarísticos no Mundo”

O Papa Francisco convocou um Sínodo para todas as Igrejas
locais a iniciar no próximo mês de outubro.

“Um à escuta dos outros; e todos à escuta do
Espírito Santo.”

O Papa Francisco pede que Igreja invista no acompanhamento das famílias «feridas»
e na preparação para o matrimónio, ao dirigir-se aos participantes de um fórum
internacional, convocado para debater a aplicação da ‘Amoris Laetitia’, cinco
anos após a sua publicação, afirmou: “alguns desses desafios [presentes na ‘Amoris
Laetitia’] ainda demoram em ser enfrentados e requerem um renovado impulso
pastoral nalgumas áreas particulares: penso na preparação para o matrimónio,
no acompanhamento dos jovens casais, na educação, na atenção aos idosos, na

proximidade com as famílias feridas ou
que, numa nova união, desejam viver
plenamente a experiência cristã”.
O Papa defende ainda um “esforço
especial” na formação dos leigos,
especialmente dos cônjuges e das
famílias, para que “compreendam
melhor a importância do seu
compromisso eclesial, ou seja, o sentido
de missão que vem do casamento e da
família”.

fonte: https://agencia.ecclesia.pt/

A oração é o respiro da vida e todos somos convidados a
vivê-la, para que se torne uma oração ininterrupta. Ela é
o fulcro da existência cristã, como a respiração, que não
pode faltar. #AudiênciaGeral

As crianças são o futuro da família humana: cabe a todos
nós promover o seu crescimento, saúde e serenidade!
#NoChildLabourDay

Igreja em Sínodo

Decorre, na próxima sexta-feira, dia 18 de junho, mais
uma “Conversa à (sobre)mesa”, com o Prof. Fernando Costa
(do GEACE-UA - Gabinete Extrajudicial de Apoio ao
Consumidor Endividado da Univ. Aveiro) para nos falar sobre
“como acompanhar e informar para questões do
orçamento familiar”. A conversa será pelas 21h, no site e
Facebook da Paróquia (http://paroquiagloria.org/v2/ e
https://www.facebook.com/paroquiagloriaaveiro).

Conversas à (sobre)mesa

Sabe o que é
um Sínodo?

Para que
serve?

Que temas
se tratam?

Quem
pode

participar?
Pode haver um
Sínodo na nossa

paróquia?


