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Palavra …

A VOCAÇÃO FUNDAMENTAL
A Bíblia não é um estudo teórico sobre a essência de Deus e
seus atributos. É a história de um Povo que faz a experiência de
Deus através da sua vida e dos factos que a vão tecendo:

A experiência de um Deus pessoal, sempre presente e atento, misericordioso e fiel, e que não desiste de nos procurar; um
Deus que nos entrega seu Filho como sinal vivo da sua presença e dos seus desígnios de Amor e de Salvação no meio de nós; um Deus
que nos dá o seu Espírito para, no íntimo de nós mesmos, nos escutar e interpelar, nos chamar à comunhão com Ele e à construção de um Mundo fraternal e
solidário, onde a unidade conviva frutuosamente com a pluralidade.
Criados à imagem de Deus que Se revela uno e plural, a nossa vocação de
fundo é uma vocação de comunhão na diversidade: estamos realmente “ programados” para amar e viver em comunhão. E nessa linha afirmou o Concílio Vaticano II: “O Homem é um ser essencialmente relacional e não pode realizarse senão em relação de afeto com os outros, sendo comunidade com eles”.
E é na vivência desta vocação fundamental que se abrem para nós os caminhos
do verdadeiro encontro com DEUS. Por isso, com beleza e profundidade, dizia Santo
Agostinho: “Entenderás a Trindade se viveres na Caridade”. É que, de facto:
Quem não ama não conhece a Deus, porque DEUS É AMOR”
***
Não foi por acaso que a nossa Diocese escolheu esta Festa para celebrar o Dia
da Igreja Diocesana…
Na verdade, o Deus que hoje a Liturgia nos convida a contemplar, Aquele que
Se revela em Jesus Cristo, não é um Ser impessoal, solitário, frio, e impenetrável, mas uma Comunidade de Vida e de Amor que se traduz em Diálogo,
mútua-doação, Comunhão irradiante.
Criados à sua Imagem, a nossa vocação fundamental é dar, acolher, intercambiar, vida e amor. E a Família é a primeira e decisiva Escola onde se
deve aprender a viver essa vocação… Realizando essa Missão, a Igreja é também uma Imagem de Deus e uma Bênção para o Mundo.

Comunidade

HORÁRIO DE VERÃO
Lembramos as alterações dos horários das missas durante o tempo de
férias:
Igreja Paroquial
De 9 de Junho a 31 de Julho:
2ª a Sábado –Missas às 9h e 19h
Domingos – Missas às 9h, 11h, 12h30 e 19h.
De 1 de Agosto a 7 de Setembro:
2ª a Sábado – Só haverá a missa das 19h
Domingos e dias Santos – Missas às 9h, 11h e 19h.
De 8 a 14 de Setembro:
2ª a Sábado –Missas às 9h e 19h
Domingos – Missas às 9h, 11h, 12h30 e 19h.
A partir de 15 de Setembro:
2ª a Sexta – Missas às 9h e 19h
Sábados – Missas às 9h, 12h e 19h
Domingos – Missas às 9h, 11h, 12h30 e 19h.
Na Igreja Nª Srª do Rosário não haverá a missa das 10h de 1 de Julho a 8 de Setembro.
A Secretaria e o Cartório estarão encerrados durante o mês de Agosto.
Ainda temos lugares disponíveis para a viagem a
Santiago de Compostela, Foz Côa e Douro.
Venha rezar connosco na Catedral de Santiago,
junto ao túmulo do Apóstolo, juntamente com
aqueles que, mais uma vez, rumarão a Santiago
a pé, este ano seguindo o Caminho da Prata, no
dia 8 de Agosto, dia de S. Domingos, nosso padroeiro.
Depois visitaremos Foz Côa, com as suas gravuras rupestres e faremos um lindíssimo cruzeiro
pelo Rio Douro.
Inscreva-se já.

inFormando
O Santo Padre deu início, em 9 de Abril passado, nas Audiências gerais, a um
“ciclo de catequeses sobre os dons do Espírito Santo.” Ao anunciar essa intenção, logo se nos dirigia: “Vós sabeis que o Espírito Santo constitui a alma, a
linfa vital da Igreja e de cada cristão: é o Amor de Deus que faz do nosso
coração a sua morada e entra em comunhão com cada um de nós.” E continuava: “O próprio Espírito é ‘o dom de Deus’ por excelência (cf. Jo 4, 10),
um presente de Deus e, por sua vez, transmite vários dons a quantos o
acolhem.”
Na reflexão da Missa de Domingo do Espírito Santo, o Papa Francisco chama a
atenção para um aspecto que tem a ver directamente com a missão desta
igreja que somos.
O Papa começa por recordar que a promessa de Cristo na Última Ceia de enviar “o dom do Pai, isto é, o Espírito Santo”, se realizou “poderosamente
no dia de Pentecostes” e continua a realizar-se. ”Cristo glorificado envia
sobre a Igreja o Espírito vivificante, que nos ensina, nos recorda e nos faz
falar.”
“Ensina-nos: é o mestre interior que nos ensina a estrada, a via.” O próprio Jesus é o Caminho. Mais do que mestre de doutrina, é mestre de vida e
dela faz parte o saber, o conhecer, “dentro do horizonte mais amplo e harmonioso
da existência cristã”.
Recorda-nos. É a memória viva da Igreja que nos faz compreender as palavras do Senhor. É-nos pedida uma resposta e quanto mais generosa mais as
palavras de Jesus se tornam vida em nós, isto é, tornam-se atitudes, escolhas, gestos, testemunhos. Cresce em nós a sabedoria da memória, a sabedoria
do coração. Que Maria, nossa Mãe, a Senhora da memória, nos ajude nesta estrada.
Faz-nos falar com Deus e com os homens. Faz-nos falar com Deus na oração, também ela um dom gratuito. E com o Espírito podemos dirigir-nos a Deus
chamando-o Pai. “De facto, todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são
filhos de Deus” (Ro 8, 14) Também no Acto de Fé. “Nenhum de nós pode dizer
“Jesus é o Senhor” sem o Espírito. E ele faz-nos falar com os homens, reconhecendo-os como irmãos e irmãs.
Faz-nos falar também aos homens na profecia, isto é, fazendo-nos canais
humildes e dóceis da Palavra de Deus.
“O dia de Pentecostes, quando os discípulos «ficaram cheios do Espírito Santo», foi o baptismo da Igreja, que nasce "em saída", "em partida", para
anunciar a todos a Boa Nova. A mãe Igreja que parte para servir. Recordemos
a outra mãe, a nossa mãe que parte com prontidão para servir. A mãe Igreja e a
mãe Maria: ambas virgens, ambas mães, ambas mulheres.”
“Jesus foi peremptório com os apóstolos: não deviam afastar-se de Jerusalém antes de ter recebido do alto a força do Espírito Santo. Sem Ele não
há missão, não há evangelização. Por isso, com toda a Igreja, a nossa
mãe Igreja católica, invocamos: vem, Espírito Santo!”
(Texto com base na tradução não oficial publicada pelo SNPC)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Secretariado Permanente

17 Junho

Terça

Centro

21.30

Conselho Sócio-Caritativo

19 Junho

Quinta

Centro

17.00

Assembleia Geral de Acólitos

22 Junho

Domingo

Centro

16.30

Conselho da Formação da Fé

25 Junho

Quarta

Centro

21.30

Conselho Sócio-Cultural

26 Junho

Quinta

Centro

18.45

Conselho da Família

27 Junho

Sexta

Centro

19.00

Acontece …
21 de Junho - Encerramento da Catequese, 15h
Primeiras Comunhões, 16h
22 de Junho - Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
28 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial, 14h
29 de Junho - Solenidade de São Pedro e São Paulo
Encerramento do Ano Pastoral
LEITURAS

Ex. 34, 4b-6. 8-9

16
17
18
19
20
21

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Sal. Dan. 3

15 - DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
2Cor. 13, 11-13
Jo. 3, 16-18
Semana III do Saltério

1Reis 21, 1-16
1Reis 21, 17-29
2Reis 2, 1. 6-14
Sir. 48, 1-15
2Reis 11, 1-4. 9-18. 20
2Cr. 24, 17-25

Sal. 5
Sal. 50
Sal. 30
Sal. 96
Sal. 131
Sal. 88

Mt. 5,
Mt. 5,
Mt. 6,
Mt. 6,
Mt. 6,
Mt. 6,

38-42
43-48
1-6. 16-18
7-15
19-23
24-34

22 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Deut. 8, 2-3. 14b-16a
Sal. 147
1Cor. 10, 16-17
Jo. 6, 51-58
Semana IV do Saltério
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Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

