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20 de JUNHO de 2021 Nº 1740

"Ainda não tendes fé?"

Ao ouvirmos hoje a Palavra de Deus, sentimo-nos

envergonhados porque, como os apóstolos,  também

julgamos muitas vezes que o Mestre dorme, está longe,

não intervém...

Quantas vezes temos a impressão de que Deus não se

importa muito connosco. Quantas vezes uma doença

súbita, a morte de um familiar ou amigo, uma tragédia,

não empurram para o desespero e levam a negar a

própria existência de Deus?

Quantas vezes, diante da injustiça e da violência

gritamos vingança, exigimos castigo e  acusamos Deus?

Ainda há pouco, quando o mundo mais gemia com a

pandemia, tantos se interrogavam se Deus não dormia...

Em todas as circunstâncias, há que aprender a lição que

Jesus deu aos apóstolos para não perdermos a serenidade

e a confiança, mesmo nos momentos difíceis, e não

merecermos também a censura de Jesus no Evangelho

de hoje: "Porque estais tão assustados? Ainda não tendes

fé?"

P. Fausto

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).

Dia 21 SEGUNDA-FEIRA - S. Luís Gonzaga, religioso
Gen 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5

«Tira primeiro a trave da tua vista»

Dia 22 TERÇA-FEIRA - S. Paulino de Nola, bispo – S. João Fisher, bispo e S.
Tomás More, mártires - Gen 13, 2. 5-18; Sal 14; Mt 7, 6. 12-14

«Tudo quanto quiserdes que os homens vos façam
fazei-o também a eles»

Dia 23 QUARTA-FEIRA - Gen 15, 1-12.17-18; Sal 104; Mt 7, 15-20
«Pelos frutos os conhecereis»

Dia 24 QUINTA-FEIRA - SOLENIDADE DO
NASCIMENTO DE S. JOÃO BATISTA
Is 49, 1-6; Sal 138; At 13, 22-26;
Lc 1, 57-66. 80

«Dar-te-á um filho,
ao qual porás o nome de João»

* Dia Nacional do Cigano.

Dia 25 SEXTA-FEIRA - Gen 17, 1. 9-10.15-22;
Sal 127; Mt 8, 1-4

«Se quiseres, podes curar-me»

Dia 26 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Gen 18, 1-15; Sal Lc 1, 46-48; Mt 8, 5-17

«Do Oriente e do Ocidente virão muitos para o reino dos Céus»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em
Santiago).

Dia 27 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

«Menina, Eu te ordeno: Levanta-te»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

10h30 Missa com  Baptismos, na Sé.
16h00 Missa de "Bênção das Pastas", presidida pelo Sr. Bispo, na Sé.



Escuteiros participam na atividade «EscutAMA»

O verão aproxima-se, o tempo de férias e de
descanso também, mas é importante que a
interrupção de algumas atividades não seja o
suspender da nossa vida cristã.
O funcionamento das catequeses, a visita dos
ministros extraordinários da comunhão
àqueles que não se conseguem deslocar à
igreja, são serviços que queremos iniciar em
setembro, pelo que já vamos fazendo os
preparativos, para que decorram da melhor
forma.

Preparar o próximo ano pastoral

O processo sinodal -“caminhar em
conjunto”- leva a repensar as
estruturas e ações da nossa paróquia
(catequeses, visitadores de doentes,
grupos caritativos, ministros
extraordinários da comunhão, grupos
de formação de adultos,
acompanhamento dos noivos e casais,
etc), como podemos dar uma maior
resposta a estas e outras necessidades,
enfrentar as dificuldaes para que
consigamos chegar às famílias que ainda
estão à nossa espera, a doentes que
não podem vir ao nosso encontro?
Queremos dar, cada vez mais, resposta
às necessidades da nossa cidade, pelo
que precisamos de todos!

Os agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas
(CNE) no concelho de Aveiro e o grupo da
Associação de Escoteiros de Portugal (AEP)
participam este sábado, dia 19 de junho no
‘EscutAMA’ 2021’.
“Proporcionaremos às crianças, adolescentes
e jovens a possibilidade de vivenciar uma
atividade de acordo com os valores que
preconizamos, dando especial ênfase à
componente ambiental e ao desenvolvimento
sustentável”, salienta a equipa de comunicação
do ‘EscutAMA’ 2021.
Esta iniciativa é uma “oportunidade” para gradualmente as crianças e jovens
destes movimentos regressarem ao “ar livre e o contacto privilegiado com a
natureza”, que é um espaço de referência das suas atividades.

A atual pandemia nos recordou que não há diferenças ou
fronteiras entre aqueles que sofrem. Chegou o momento
de eliminar as desigualdades, de curar a injustiça que está
minando a saúde de toda a família humana.

Igreja em Sínodo

A partir da
p r ó x i m a
semana será
reduzido o

horário das confissões.
Haverá confissões às segundas,
quartas e sextas entre as 9,30h
e as 11h.

Sacramento
da Recon-
ciliação

Pode encontrar a paróquia em algumas plataformas digitais:

https://www.instagram.com/pnsgloriaa38/

https://www.facebook.com/paroquiagloriaaveiro

http://paroquiagloria.org/v2/

Era uma vez...

Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
O Vaticano vai apresentar o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a
mensagem do Papa Francisco numa conferência de imprensa na próxima terça-
feira, 22 de junho.
‘Eu estou contigo todos os dias’ (cf. Mt 28,20) é o tema do primeiro Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos, que vai ser celebrado a 25 de julho deste ano, junto à
celebração litúrgica de São Joaquim e Santa Ana (26 de julho).

fonte: Ecclesia

Ontem, sexta-feira, mandaram-
-me uma fotografia que se
referia às "Festas do Parque".
Gostei.

Pela Internet...


