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"Levanta-te !"

Apesar do final feliz, a travessia do Mar da Galileia, relatada
por S. Marcos no domingo passado, foi desgastante e
assustadora, mas nem por isso houve direito a descanso,
porque eram muitos os que aguardavam Jesus, no outro
lado, na margem.

O entusiasmo era geral, mas nem sempre pelos melhores
motivos.

Todos esperavam uma palavra, um gesto, um olhar, um toque,
uma bênção, e Jesus desdobrava-se em atenção e cuidados,
respondendo a  cada um conforme as suas necessidades.
Assim aconteceu com a mulher desenganada há muito pelos
médicos, que levava a cruz de uma doença incurável, ou
com Jairo, aflito, porque a sua filha de 12 anos estava a
morrer. A estes reconheceu Jesus fé viva e confiança plena
e não hesitou em responder generosamente aos seus
pedidos.

Com estes exemplos, S. Marcos diz-nos que, qualquer que
seja a porção de dor que nos afecte ou de morte que nos
habite, Deus dir-nos-á sempre o que disse à menina, filha
de Jairo: "levanta-te e anda". Mas ainda que não sejamos
atendidos nos pedidos de saúde, ou outros, Deus não deixará
de nos dar a força e a coragem necessárias, para levarmos
a cruz, serenamente confiantes, ainda que nos seja
particularmente pesada.

P. Fausto

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.

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - S. Ireneu, bispo
e mártir
Gen 18, 16-33; Sal 102; Mt 8, 18-22

«Segue-Me»

Dia 29 TERÇA-FEIRA - SOLENIDADE DE
S. PEDRO E S. PAULO, APÓSTOLOS
At 12, 1-11; Sal 33; 2 Tim 4, 6-8.17-18;
Mt 16, 13-19

«Apascenta os meus cordeiros,
 apascenta as minhas ovelhas»

10h00 Assembleia de Presbíteros, no
Seminário.

Dia 30 QUARTA-FEIRA - Primeiros Santos
Mártires da Igreja de Roma
Gen 21, 5. 8-20; Sal 33; Mt 8, 28-34

«Vieste aqui atormentar os demónios antes do tempo»

Dia 01 QUINTA-FEIRA - Gen 22, 1-19; Sal 114; Mt 9, 1-8
«Glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens»

Dia 02 SEXTA-FEIRA - Gen 23, 1-4. 19 – 24, 1-8. 62-67; Sal 105; Mt 9, 9-13
«Não são os que têm saúde que precisam do médico.

Prefiro a misericórdia ao sacrifício»

Dia 03 SÁBADO - Festa de S. Tomé, Apóstolo - Ef 2, 19-22; Sal 116; Jo 20, 24-29
«Meu Senhor e meu Deus!»

Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em Santiago).
16h00 Missa da "Profissão de Fé", na Sé.

Dia 04 DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM - Ano B
Ez 2, 2-5; Sal 122; 2 Cor 12, 7-10; Mc 6, 1-6

«Um profeta só é desprezado na sua terra»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).

12h00 Missa, com Baptismo e Crismas de estudantes adultos, presidida pelo Sr.
Bispo, na Sé.



No princípio da semana atendi dois telefonemas a perguntar se não "havia
sardinhas no parque". Estranhei os contactos, porque não os relacionei com as
"Festas de Verão", previstas habitualmente no calendário das actividades da
nossa Paróquia, no mês de Junho.
Não sei se as vamos "ressuscitar", mas sei que eram momentos fortes, ainda que
trabalhosos, que proporcionavam agradáveis experiências de são convívio entre
as pessoas, residentes ou não na Paróquia. Eram noites bem simpáticas na varanda
do nosso Parque.
É claro que as dificuldades nestes últimos tempos eram enormes e obrigavam os
voluntários, cada vez menos e de saúde mais débil, a "fazer das tripas coração"
para pôr em pé as  "Festas de Verão". No final, porém, apesar dos "senões",
sentíamos sempre que tinha valido a pena.
Não sei se as vamos ressuscitar, digo, mas estou certo de que nos temos de
reinventar, para que a dimensão convivial, proporcionada pelas Festas de Verão
e outras actividades, não seja esquecida ou desvalorizada, porque é fundamental
para o fortalecimento do tecido sócio-religioso de qualquer Paróquia.

Pe. Fausto

Era uma vez...

O horário da Catequese da Infância para o próximo ano está definido:
 - As matrículas para o 1° ano devem ser feitas com o sacerdote, nas horas
habituais de atendimento (terça a sexta-feira, das 16h às 19h);
 - Para os demais anos, a renovação das matrículas devem ser feitas durante o
mês de Julho, no secretariado paroquial.

A caridade é o coração
pulsante do cristão: tal
como não se pode viver
sem pulsação, assim
também não se pode
ser cristão sem
caridade.

Pode encontrar a paróquia em algumas plataformas digitais:

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

https://www.facebook.com/paroquiagloriaaveiro

http://paroquiagloria.org/v2/

Pela Internet...

Catequese Paroquial 2021-22
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16h 30 16h 30 16h 30 16h 30

O  Comité Organizador Diocesano
(COD) de Aveiro “inaugurou” a igreja
da Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) 2023 na diocese: a Igreja de
Santiago, na Paróquia da Glória
“É mais um marco importante rumo às
JMJ 2023 e este é um espaço
privilegiado de encontro com Deus.
Escolhemo-lo pela sua localização,
dentro de um bairro de periferia,
porque a JMJ quer chegar às periferias
da sociedade (...) e é dedicado a São
Tiago, ele que faz tanta gente
caminhar, que possa ser símbolo do
caminhante”, explicou o coordenador
do COD, padre Leonel Abrantes.

fonte: ecclesia

Diocese de Aveiro

Igreja JMJ 2023

Haverá confis-
sões às segun-
das, quartas e
sextas entre as
9,30h e as 11h.

Sacramento da
Reconciliação


