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"Descansai um pouco"

"Nem tinham tempo para comer"! Era assim a agenda
diária de Jesus. Daí o convite aos apóstolos: "Vinde
comigo para um lugar isolado e descansai um pouco".

Mas face à multidão que O seguia por todo o lado, sem
mesmo o deixar descansar, "encheu-se de compaixão por
aquelas pessoas, porque eram como ovelhas sem pastor".

 Assim era Jesus, sem eira nem beira, nem tempo para
comer e descansar, mas sempre com Tempo para estar
com o Pai, acontecesse o que acontecesse. Aos apóstolos,
porém, aconselha a que considerem o descanso como
parte da missão. E assim deve ser.

Também o Concílio Vaticano II nos diz numa das suas
Constituições: "depois de haver aplicado a um trabalho
o seu tempo e as suas forças, de uma maneira
conscienciosa, todos devem gozar de um tempo de
repouso e de descanso suficiente para se dedicarem à
vida familiar,  cultural, social e religiosa".

Aproveitemos, então, o tempo de férias para descansar,
ler, conviver e rezar, a fim de enfrentarmos com coragem
e ânimo redobrado os desafios do próximo ano.

P. Fausto

Dia 18 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano B
Jer 23, 1-6; Sal 22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34

«Eram como ovelhas sem pastor»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé).

10h00 Festa em honra de Nossa Senhora da Vitória/Vilar - Missa Campal.
14h00 Festa em honra de Nossa Senhora da Vitória/Vilar - Trio Eléctrico

pelas ruas de Vilar.

Dia 19 SEGUNDA-FEIRA - Ex 14, 5-18; Sal Ex 15, 1-2; Mt 12, 38-42
«No dia do Juízo, a rainha do Sul erguer-se-á com esta geração

 e há-de condená-la»

Dia 20 TERÇA-FEIRA - S. Apolinário, bispo e mártir
Ex 14, 21 – 15, 1; Sal Ex 15, 8; Mt 12, 46-50

      «Apontando para os discípulos, disse:
Estes são a minha mãe e os meus irmãos»

Dia 21 QUARTA-FEIRA - S. Lourenço de Brindes, presbítero e doutor da Igreja
Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77; Mt 13, 1-9

«Darão fruto cem por um»

Dia 22 QUINTA-FEIRA - Festa de Santa Maria Madalena
Cant 3, 1-4a  ou  2 Cor 5, 14-17; Sal 62; Jo 20, 1. 11-18

«Mulher, porque choras? A quem procuras?»

Dia 23 SEXTA-FEIRA - Festa de Santa Brígida, religiosa, Padroeira da Europa
Gal 2, 19-20; Sal 33; Jo 15, 1-8

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá fruto abundante»

Dia 24 SÁBADO - S. Sarbélio Makhluf, presbítero
Ex 24, 3-8; Sal 49; Mt 13, 24-30

«Deixai-os crescer ambos até à ceifa»
Missas: 8h30 e 19h (vespertina) (Sé) (não há missa vespertina em Santiago).

Dia 25 DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM - Ano B
2 Re 4, 42-44; Sal 144; Ef 4, 1-6; Jo 6, 1-15

«Distribuiu-os e comeram quanto quiseram»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Dia Mundial dos Avós e dos Idosos



Não é difícil descortinar o estado
lastimoso da  cantaria, talha, pintura,
imagens e azulejos da nossa Igreja. Há
mesmo pormenores da cantaria da
fachada irrecuperáveis e elementos
decorativos das Capelas do Santíssimo
e de Nossa Senhora do Rosário em fase
de deterioração avançada. Para não
falar também do "Espaço Museu", a
requerer intervenção urgente. Mas
não é possível acorrer a tudo e há que
estabelecer prioridades.
Vamos começar pela fachada, antes
que haja algum acidente, e remodelar
o adro da nossa Igreja e, dentro e a
seu tempo, prosseguiremos os
trabalhos, tendo em conta sempre a
urgência da intervenção.
 Para já tivemos na sexta-feira uma visita
técnica de trabalho, vinda de Coimbra,

SERÁ DESTA ?
O Papa Francisco convocou para dia 25
de julho de 2021 o primeiro Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos.

Três propostas pastorais muito
concretas que podem servir como
desafio para viver este dia:

1. Que os netos visitem os seus avós neste dia, ou num dia próximo que o
preceda ou suceda;

2. Que os jovens visitem idosos que se encontrem sozinhos, nas suas casas
ou em residências de acolhimento;

3. Que uma das missas do domingo, 25 de julho, seja dedicada à celebração
desse Dia Mundial com a presença dos avós e dos seus netos e dos idosos
da paróquia ou comunidade.

Dia Mundial dos Avós

Estamos no Verão!

Estamos no verão! Como viver então
este tempo? Deixamos aqui algumas
sugestões, com ligeiras adaptações
de um Decálogo, proposto pelos
bispos franceses, para umas férias
mais divinas que divinais:

1.º: Mede a temperatura da caridade!
2.º: Leva Deus na tua mala.
3.º: Mede o nível de oxigénio da tua oração.
4.º: Evita o contágio de qualquer vírus mortal.
5.º: Mantém-te “onlife” com o Senhor.
6.º: Alimenta-te bem.
7.º: Olha para além do que vês.
8.º: Pratica diariamente exercícios de fé.
9.º: Usa e abusa da medicação SOS: “Serve o Outro Sempre”.
10.º: Festeja sem armar confusões.

Se viveres assim, no teu regresso, mais do que as fotos orgulhosas das tuas
aventuras turísticas, voltarás com um coração mais leve e mais alegre. Não terão
sido divinais, mas terão sido mais divinas as tuas férias com Deus.

Tradução e Adapt. Pe Amaro Gonçalo

*Encontra o texto completo no site e no facebook da Paróquia.

A Equipa Sacerdotal e a equipa Redactorial do “Diálogo”,

desejam a todos os Paroquianos e Amigos umas Boas Férias!

O “Diálogo”volta em Setembro.

para detectar as patologias da nossa
Igreja e formular um relatório com
sugestões de trabalho. Este docu-
mento é absolutamente necessário
para se começar.
O caminho será longo, mas "será desta"
que as obras de conservação e
restauro da nossa Igreja vão
definitivamente arrancar? A ver vamos.
Mas estou esperançado que sim!

Pe. Fausto


