
JULHO     2022

10 de JULHO de 2022 Nº 1788
Dia 10 DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - Ano C

Deut 30, 10-14; Sal 68; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37
«Quem é o meu próximo?»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Dia 11 SEGUNDA-FEIRA - Festa de S. Bento, Abade, Padroeiro da Europa
Prov 2, 1-9; Sal 33; Mt 19, 27-29

«É mais fácil passar um camelo pelo fundo duma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus»

Dia 12 TERÇA-FEIRA - Is 7, 1-9; Sal 47; Mt 11, 20-24
«O dia do Juízo será mais tolerável para Tiro e Sidónia

do que para vós»
08h30 Missa em honra de Santa Joana, na Sé.

Dia 13 QUARTA-FEIRA - S. Henrique
Is 10, 5-7.13-16; Sal 93; Mt 11, 25-27

«Escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos»

Dia 14 QUINTA-FEIRA - S. Camilo de Lelis, presbítero
Is 26, 7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11, 28-30

«Sou manso e humilde de coração»

Dia 15 SEXTA-FEIRA - S. Boaventura, bispo e doutor da Igreja
Is 38, 1-6.21-22.7-8; Sal Is 38, 10-11; Mt 12, 1-8

«O Filho do homem é Senhor do sábado»

Dia 16 SÁBADO - Virgem Santa Maria do Monte Carmelo
Miq 2, 1-5; Sal 9; Mt 12, 14-21

«Intimou-os que não descobrissem quem Ele era,
para se cumprir o que estava anunciado»

PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA.
17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja.
19h00 Missa Vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 17 DOMINGO XVI DO TEMPO COMUM - Ano C
Gen 18, 1-10a; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42

«Senhor, não passeis sem parar em casa do vosso servo»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
PEDITÓRIO À PORTA DA IGREJA PARA A CONFERÊNCIA VICENTINA.
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"Faz isso e viverás."

No Evangelho de hoje sobressai uma parábola, uma das
muitas que Jesus  conta para comunicar mais claramente
a mensagem e, no centro da parábola, um homem
assaltado, roubado e maltratado, a pedir
desesperadamente auxílio.

De passo apressado, um sacerdote desce pelo mesmo
caminho, vê e passa adiante. E o mesmo comportamento
tem um levita.

Mas um samaritano, que ia de viagem, passou junto do
homem, "encheu-se de compaixão,  aproximou-se, ligou-
lhe as feridas, colocou-o sobre a sua montada, levou-o
para uma estalagem, cuidou dele" e assumiu todos os
encargos do internamento.

Tantos verbos para declinar, com exactidão, o verbo amar!
O samaritano, sem o saber, soube fazê-lo. O sacerdote
e o levita não. E nós?

Não basta saber o que está prescrito, não basta saber o
alcance da Palavra de Deus. É preciso pô-La em prática:
"Fazer o mesmo". Mas isto não é só para padres e freiras.
É para todos os discípulos de Jesus Cristo.

P. Fausto



Depois da aprovação dada pela
Conferência Episcopal Portuguesa no
passado mês de abril de 2022, está
agora disponível o documento que
passa a ser "o novo referencial para a
catequese em Portugal", daí o nome
que toma «Itinerário de iniciação à
vida cristã das crianças e dos
adolescentes com as famílias».
Pretende-se que as famílias tenham um
papel ativo na formação dos filhos uma
vez que são elas a primeira comunidade
cristã.

Segundo o Presidente da Comissão
Episcopal responsável pela educação
da fé, D. António Moiteiro, “este
itinerário é para todas as famílias e não
apenas para as que já tem prática
eclesial. Queremos gerar dinâmicas que
permitam, também aos pais e parentes
chegados, no acompanhamento aos
mais novos, fazer caminho no encontro

Na próxima quarta-feira, dia 13 de
julho, a Eucaristia das 19h será
presidida pelo Sr. Bispo, em
comemoração pelos 25 anos de
ordenação sacerdotal dos padres
Ângelo Silva, Pedro José e Manuel Dinis.

Terá um momento para dar graças a
Deus pelo dom do ministério sacerdotal
e para pedir que o Senhor continue a
chamar rapazes e raparigas da nossa
Diocese, para O servirem nas diferentes
vocações.

25 anos
de Ordenação Sacerdotal

Peditório para os pobres

Constituição Apostólica
Praedicate Evangelium

Esta constituição confere uma estrutura
mais missionária à Cúria Romana para que
esteja cada vez mais ao serviço das Igrejas
particulares e da evangelização.

O documento, que substitui a “Pastor
bonus” de João Paulo II de 1988,
sistematiza um processo de reforma da

Cúria Romana que já foi quase inteiramente concluído nestes nove anos de
pontificado de Francisco.

Um dos pontos significativos diz respeito à espiritualidade: "Também os membros
da Cúria", sublinha-se, são "discípulos missionários". A sinodalidade é evidenciada
como modalidade de trabalho para a Cúria. Fundamental, entre os princípios
gerais, é a especificação de que todos, portanto também os fiéis leigos e leigas,
podem ser nomeados para funções de governo da Cúria Romana.

Itinerário de iniciação à vida cristã

No dia 17 de
julho, teremos a
festa de Nossa
Senhora da Vic-
tória, em Vilar.
Além do progra-
ma próprio,
haverá a Eucaristia no Largo Luzia
Gamelas, pelas 10h. Às 17h haverá a
procissão pelas ruas do lugar.

Vilar

Festa de
Nossa Senhora
da Victória

No próximo fim de semana, dias 16 e
17 de julho, será feito o peditório à
saídas das Eucaristias, pela Conferência
Vicentina da nossa paróquia.
PROCUREMOS SER GENEROSOS!

com Cristo Ressuscitado”. O novo
itinerário vai ser aplicado em “três
momentos distintos e progressivos. Do
Despertar da Fé, passando pelo
Catecumenado, e terminando com a
Mistagogia”.

Segundo informa a autarquia aveirense, o Executivo
Municipal deliberou aprovar a celebração do Acordo
de Cooperação entre o Seminário Santa Joana Princesa
e a Câmara Municipal de Aveiro no sentido de integrar
a Biblioteca D. António Francisco dos Santos na Rede
de Bibliotecas do Município de Aveiro, potenciando
um espólio de elevado interesse histórico e cultural,
reconhecendo-se a sua utilidade para fins de gestão
patrimonial e de investigação académica.

Biblioteca D. António Francisco dos Santos


