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Assunto - Atividade
Ação de Graças do Ano Catequético ( do 1.º ao 6.º Ano): 10,30h.
S. António de Lisboa, padroeiro secundário de Portugal
Início do 311.º Cursilho de Cristandade de Homens.
Passeio -Convívio dos Párocos da Vigararia.
Passeio -Convívio dos catequistas a Santiago de Compostela.
Peregrinação Missionária de Cucujães a Fátima ( 18 e 19)
Visita dos Combonianos.
No domingo seguinte: Ofertório para a Cadeira de S. Pedro.

Peregrinação Jubilar Paroquial a Cucujães
No dia 26 deste mês (domingo), vai realizar-se uma caminhada de oração a Cucujães,
inserida no Ano Jubilar da Misericórdia.
Saída igreja matriz á 16h - pequena oração de envio.
Caminhada (pelos caminhos de Santiago) com recitação do terço, terminando com a
Eucaristia em Cucujães prevista para as 19 h.
Nesse dia omite-se a eucaristia da tarde na nossa igreja. Convida-se todos os grupos
paroquiais e comunidade em geral a participarem nesta caminha gratuita, mas que
movidos pela fé, seremos um povo em comunhão, unidos num só Espírito e num só
coração. Sejamos misericordiosos e vivamos no Amor de Deus.
Matrículas em Catequese: estas já estão a decorrer, até ao final do mês: avisa-se que o
façam o mais rapidamente possível. Encarregados de Educação: não deixem para o final.
A equipa organizadora da catequese precisa de iniciar a sua organização e, para isso,
precisa das inscrições.
1.ª Comunhão – Apesar do dia chuvoso, foi num clima de festa que as crianças do 3.º
ano de catequese receberam pela primeira vez Jesus no seu coração. Todos participaram
ativamente para fazer da festa da eucaristia um momento muito especial na vida destas
crianças. Agradecemos a todos quantos ajudaram a tornar este dia inesquecível, em
especial aos pais das crianças, ao Padre Albino, e às equipas da música e acólitos. Um
bem-haja a todos.
Pelos catequistas do 3.º ano Liliana Pereira
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O perdão de Deus cai no coração arrependido
O caminho do arrependimento atrai o perdão de Deus. Em quantas
passagens dos evangelhos ressalta o perdão de Deus diante da humildade do
coração que leva a reconhecer o próprio pecado. Mesmo o pecado mais
grave, porque o coração se abriu no arrependimento. As cenas que os
evangelhos narram são muitas vezes de pecadores públicos. São um sinal do
amor de Deus pela humanidade. A humildade do pecador atrai o perdão de
Deus.
•
•

•

•

O profeta Natã lembra o pecado David. Ele reconhece-o
e pede perdão ao Senhor (1.ª Leit.).
Paulo afirma que somos justificados pela fé em Jesus
Cristo, o Salvador, contestando o culto dos fariseus. (2.ª
Leit.).
Uma grande pecadora está aos pés de Jesus. Mas
profundamente arrependida. São-lhe perdoados todos
os seus pecados porque muito amou (Evang.º).
O coração diz: perdoai senhor a minha culpa e o meu
pecado (Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Eu venho, Senhor, à Vossa presença; ficarei saciado ao contemplar a
Vossa glória.
Comunhão: O Senhor alimenta e enche de seus bens os que têm fome e sede de
justiça.
Final: Bendito seja Deus, bendito seja.

LEITURA I

Um coração bonito para Deus
Há uma canção que diz: “Um coração bonito para Deus é tudo o que eu gostava de
cantar, mas para ter um coração assim, Jesus que vive em mim, só ele mo pode dar.
Quero ter um coração bonito para Deus, bonito para dar, quero ter um coração bonito
para Deus, bonito para amar.” Ao escutá-la, lembrei-me da bem-aventurança que diz:
“Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus”(Mt 5, 8). Então perguntei-me
o que era afinal um coração puro ou um coração bonito para Deus. E a resposta veio na
mesma canção: “Um coração bonito é olhar e ver em todas as coisas a bondade.
Palavras, pensamentos e acções, sem falsas intenções, isentos de maldade.”
Como nos é difícil viver e olhar as realidades que nos rodeiam desta forma e como é
difícil podermos afirmar com segurança que temos o coração puro. É tão fácil “criticar os
outros, pensar mal deles, interpretar mal os seus actos, desconfiar das suas intenções.”
Deixamos com frequência que se ancorem no nosso coração sentimentos menos
salutares que afectam a nossa forma de proceder e de nos relacionarmos com os outros.
Já S. Paulo dizia na sua carta a Tito que: “Tudo é puro para os que são puros, mas, para
os homens sem fé nem integridade, nada é puro; até o seu espírito e a sua consciência
estão contaminados”(Tit 1,15) “Só com o coração limpo os olhos se mantêm limpos, e só
com os olhos limpos se pode ver a Deus. Se não vês a Deus, examina os teus olhos e o
teu coração” e pede a Jesus que te ajude a ter um coração bonito para amar. [inspirado num
texto do livro “Os cinco minutos de Deus” de Alfonso Milagro]

Liliana Pereira

Profissão de Fé
No passado dia 4 de junho, os nossos jovens do 6º ano catequético, colocaram-se
em frente a Jesus e confirmaram a sua Fé e o seu amor por este Deus que é Pai, Irmão,
Amigo...
Com alegria cantaram, dançaram e, de mãos dadas, a este Pai maravilhoso rezaram.
Professar a Fé não é só uma festa, mas sim, inclinar-se em frente a Jesus e dizer-lhe:
“Sim, eu creio em Ti! Sim, eu quero seguir-Te! Sim, eu quero estar conTigo. Sim,
peço-Te que me renoves com a força do Espírito de Deus!”
Estivemos juntos seis anos e ao final deste caminho, a nossa Flor abriu todas as suas
pétalas. Neste caminho, como em todos os outros, tivemos obstáculos para ultrapassar,
mas também momentos maravilhosos que nunca serão esquecidos. Mas o caminho até
Jesus não acaba aqui. Têm mais seis anos para caminhar e receber de novo na sua vida
a força do Espírito Santo. E isso será no dia da Festa do vosso Crisma. A todas as flores
do jardim de Jesus, desejamos que permaneçam vivas e de pétalas bem abertas,
regadas pelo Amor de Jesus. Que o Espírito Santo desça sobre cada um destes jovens
e os fortaleça e conduza pela vida fora.
Bem haja a todos os jovens e seus familiares que connosco permaneceram até este dia.
Cat. do 6.º Ano: Rosa Fazenda

2 Sam 12, 7-10.13

Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias, disse Natã a David: «Assim fala o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te como rei de Israel
e livrei-te das mãos de Saul. Entreguei-te a casa do teu senhor e pus-te nos braços as suas
mulheres. Dei-te a casa de Israel e de Judá e, se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais. Como
ousaste desprezar a palavra do Senhor, fazendo o que é mal a seus olhos? Mataste à espada
Urias, o hitita; tomaste como esposa a sua mulher, depois de o teres feito passar à espada pelos
amonitas. Agora a espada nunca mais se afastará da tua casa, porque Me desprezaste e tomaste a
mulher de Urias, o hitita, para fazeres dela tua esposa». Então David disse a Natã: «Pequei contra
o Senhor». Natã respondeu-lhe: «O Senhor perdoou o teu pecado: Não morrerás».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. cf. 5c)

Refrão: Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor.
LEITURA II

Gal 2,16.19-21

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos: Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo;
por isso acreditámos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras
da Lei, porque pelas obras da Lei ninguém é justificado. De facto, por meio da Lei, morri para a Lei,
a fim de viver para Deus. Com Cristo estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive
em mim. Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal, vivo animado pela fé no Filho de Deus,
que me amou e Se entregou por mim. Não quero tornar inútil a graça de Deus, porque, se a
justificação viesse por meio da Lei, então Cristo teria morrido em vão.
Palavra do Senhor.

EVANGELHO Forma breve
Lc 7, 36-50
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou em casa do
fariseu e tomou lugar à mesa. Então, uma mulher - uma pecadora que vivia na cidade - ao
saber que Ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume;
pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-lhe os pés com as lágrimas e enxugavalhos com os cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha
convidado Jesus pensou consigo: «Se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que O
toca é uma pecadora». Jesus tomou a palavra e disse-lhe: «Simão, tenho uma coisa a dizerte». Ele respondeu: «Fala, Mestre». Jesus continuou: «Certo credor tinha dois devedores: um
devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta. Como não tinham com que pagar, perdoou
a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo?» Respondeu Simão: «Aquele - suponho eu - a
quem mais perdoou». Disse-lhe Jesus: «Julgaste bem». E voltando-Se para a mulher, disse a
Simão: «Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não Me deste água para os pés; mas ela
banhou-Me os pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não Me deste o ósculo;
mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-Me os pés. Não Me derramaste óleo na
cabeça; mas ela ungiu-Me os pés com perfume. Por isso te digo: São-lhe perdoados os seus
muitos pecados, porque muito amou; mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama».
Depois disse à mulher: «Os teus pecados estão perdoados». Então os convivas começaram a
dizer entre si: «Quem é este homem, que até perdoa os pecados?» Mas Jesus disse à mulher:
«A tua fé te salvou. Vai em paz».
Palavra da salvação.

