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Festa da Família (1.º Ano): 10.30h.
Festa da Terceira Idade: 15h (Vicentinos): no salão paroquial.
2.ª Reunião de Pais e Padrinhos para o pedido do batismo à Igreja.
Missa Vespertina do Corpo de Deus: 19,30h.
Reunião dos catequistas: 21,30h.
Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo:
Dia Santificado e Feriado Nacional.
Horário de Missas de domingo, exceto a do meio-dia que se omite.
Hora de Adoração: 17h.
Procissão Eucarística: 18h. (Com crianças: 1.ª Comunhão e Profissão
de Fé) pelas ruas pedonais.
Eucaristia: 19h
Confissões das crianças da 1.ª Comunhão: 9.00h/10,30h.
Confissões para os pais (1.º e 6.º Anos): 10h..
Celebração batismal: 15h.
Retiro do 12.º em Albergaria (28 e 29): de preparação para o Crisma.
Peregrinação dos Idosos a Fátima.
Encontro Diocesano das Associações, Movimentos e Obras na Casa
Diocesana de Vilar.
1.ª Comunhão (3.º Ano): 10,30h.
Adoração: Confr. SS.mo: 17,45h.

Reflexão: “A alegria do encontro com Jesus Cristo”.
Este é o encontro em que se experimenta e se vive num caminho de peregrino,
servindo sempre com Amor. O facto de nos encontrarmos com Jesus, de entrarmos na
Sua intimidade, de estar em comunhão com Ele, transforma-nos completamente.
Cada um de nós deve esforçar-se por seguir o caminho do Evangelho. Se quisermos ver
o Senhor, temos de ter os nossos olhos e o nosso coração bem abertos.
É neste caminho que devemos dizer a Jesus: “Abre os meus olhos e o meu coração.
Um dia, eu quero ver-Te, Senhor! Espera por mim!”.
P’ Cat. 1.º ano Rosa Fazenda
Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
www.paroquiaz.org / E.mail: paroquiaolazemeis@gmail.com

DE

OLIVEIRA
DE
AZEMÉIS

FOLHA DOMINICAL

8.º Domingo Comum
Santíssima Trindade
Ano C
22 de Maio 2016
N.º 1061

Deus revela-se na Trindade Santíssima
Não basta dizer que acreditamos em Deus. Há várias religiões que afirmam a sua
fé em Deus. Será o mesmo Deus? Onde está a diferença? Estamos diante do Deus
Trindade. Foi Jesus quem nos revelou o Mistério de Deus. Ele apresentou-se como o
Filho de Deus. Quantas vezes, se referiu Ele ao Pai nas discussões com os seus
adversários. Foi Ele que anunciou a Vinda do Espírito Santo. Mandou batizar em
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
•
•
•

•

A primeira leitura fala da criação do mundo pela
Sabedoria de Deus (1.ª Leit.).
Deus amou de tal maneira o mundo que lhe enviou o Seu
Filho para a obra da sua salvação (2.ª Leit.).
Jesus prepara os seus discípulos para a despedida
anunciando a descida do Espírito Santo para realizar a
obra do Pai e do Filho (Evang.º).
O Senhor nosso Deus é grande em toda a terra (Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Bendito, Bendito o que vem, em nome do Senhor.
Comunhão: O Senhor é meu pastor: nada me falta. Leva-me a descansar em verdes
prados, conduz-me às águas refrescantes, conduz-me às águas refrescantes.
Final: Ao Senhor do Universo toda a honra e louvor! Glória ao Pai, glória ao filho,
glória ao Espírito de amor! (bis).

28.º Aniversário da elevação de Oliveira de Azeméis a cidade: Assinalou-se a 16 de
maio, em dia de festa. Cerimónia do hastear das bandeiras nos Paços do Concelho,
prolongando-se depois até ao final do dia, com várias atividades culturais.

Festa do Pai Nosso - No passado domingo, dia 8 , foi dia de celebrar o que as
crianças do 2ºano de catequese têm vindo a aprender ao longo deste ano catequético…
foi dia de celebrar a Festa do Pai Nosso! Num ambiente caloroso, amigável e acolhedor,
as cerca de 90 crianças reuniram-se na casa do Pai para O louvar neste dia tão especial.
Nesta celebração as crianças relembraram o pedido dos apóstolos a Jesus, “Senhor,
ensina-nos a rezar…”, que foi o mote para todo este ano de catequese. Foi com este
Jesus que é muito querido, que nos dá a vida, que cuida de nós e que faz tudo para que
sejamos felizes que as nossas crianças aprenderam a tratá-lo por Pai e a dizer-lhe “Pai
Nosso” que estais nos céus…”. E foi assim, que nesta celebração, com muito amor,
carinho, respeito e alegria em estar perto deste Pai do Céu, as crianças rezaram esta
bonita oração e cantaram de uma forma inigualável deixando todos de coração cheio.
Como catequistas não podíamos estar mais orgulhosos das nossas crianças que aos
poucos começam a refletir os ensinamentos de amor, em gestos e palavras.
Por isso, muito obrigada a todos os que tornaram esta celebração como um verdadeiro
encontro contigo! Mas acima de tudo, “Obrigado por tudo e para sempre, só a Ti, só a Ti”
P’ Cat. Catarina Dionísio

Retiro do 9º Ano -A fase da adolescência é um momento da vida, em que os
jovens são tentados a seguir caminhos que, por vezes, não têm saída, pois são ditos os
caminhos das facilidades e, como já diz o velho ditado, “quem se mete em atalhos, metese em trabalhos”. No entanto, como forma de fugir a estes atalhos da vida, é-nos
oferecido o caminho de Jesus Cristo. É preenchido de curvas, contracurvas e de alguns
obstáculos, vindos da sociedade, que oferece um conjunto de facilidades, levando os
jovens a vacilar nesta caminhada.
E foi nesta linha, que os catequistas juntamente com os jovens decidiram organizar o
retiro, tendo como tema “Quem é Deus?”. Realizou-se no Burgo, freguesia de Arouca, no
passado dia 7 e 8 de maio.
Durante a tarde de sábado os jovens refletiram sobre os sinais que Deus tem para nos
dar no nosso dia-a-dia. À noite, foi aprofundado o tema e realizada uma oração Taizé.
No domingo de manhã, os jovens participaram na Eucaristia do Burgo e após o almoço foi
feito um convívio com os pais.
É uma experiência que os grupos catequéticos devem realizar, cada vez mais cedo, pois
permitem fomentar as relações de amizade, fazer revisões de vida e, acima de tudo,
estimular a união entre os elementos do grupo.
É algo que irá fazer parte do itinerário catequético deste grupo. P’Cat.: Catarina Ventura

Leitura I
Prov 8, 22-31
Leitura do Livro dos Provérbios
Eis o que diz a Sabedoria de Deus: «O Senhor me criou como primícias da sua
actividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde
o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem
as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as
montanhas e as colinas, já eu tinha nascido; ainda o Senhor não tinha feito a terra e
os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus,
eu estava presente; quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando
condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando
impunha ao mar os seus limites para que as águas não ultrapassassem o seu termo,
quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquitecto, cheia
de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me
sobre a face da terra e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9
Refrão: Como sois, grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus!
Como sois, grande em toda a terra, Senhor, nosso Deus!
LEITURA II

Rom 5, 1-5

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por Nosso
Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que
permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais
ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz
a constância, a constância a virtude sólida, a virtude sólida a esperança. Ora a
esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Jo 16, 12-15

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tenho ainda muitas coisas para
vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará para a verdade plena; porque não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o
que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele Me glorificará, porque
receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos
disse que Ele receberá do que é meu e vo-lo anunciará».
Palavra da salvação.

