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Assunto - Atividade
Visita dos Combonianos.
Solenidade do Nascimento de S. João Batista.
Crisma: 17h com D. António Augusto Azevedo, nosso Bispo Auxiliar.
Acolhimento no Centro Paroquial: às 16h.
Ofertório em todas as missas para a Santa Sé: Cadeira de S. Pedro.
Às 12h: Bodas de Ouro Matrimoniais (Coordenação da Câmara M.).
E o 110.º Aniversário dos Nossos Bombeiros.
Peregrinação Jubilar da nossa paróquia à Igreja Jubilar de Cucujães:
com início às 16h na nossa igreja, caminhada, e entrada na igreja
jubilar de Cucujães com Eucaristia às 19h.
Não temos nesse domingo a missa da tarde na nossa igreja.

Sénio Party: A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, pretende levar a efeito no dia
14 de julho de 2016, a Sénior Party, dirigida à população sénior (com 60 ou mais anos) do
nosso concelho.
Esta iniciativa vai realizar-se no antigo mercado provisório de Oliveira de Azeméis, e tem
como objetivos fomentar o envelhecimento ativo e promover o convívio e a animação num
dia de festa com muita música e dança, de acordo com o seguinte programa:
09:30h:Receção: Animação musical com os Irmãos Lestre; Atuação do Programa
Desportivo Viver Melhor; Almoço (para as pessoas inscritas na iniciativa); Atuação da
Associação Desafio D’Arte
Animação musical com artista nacional. 16:00h:Encerramento.
As inscrições são gratuitas e obrigatórias (com transporte da respetiva freguesia para
Oliveira
de Azeméis, caso tenha solicitado no ato da inscrição) e decorrem de 13 de junho a 1 de
julho nos seguintes locais: Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis — Divisão Municipal
de Ação Social; Junta de Freguesia de residência; Programa Desportivo Viver Melhor;
IPSS’s concelhias e representante de freguesia no Conselho Municipal Sénior.
Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
www.paroquiaz.org / E.mail: paroquiaolazemeis@gmail.com
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Quem é para ti, para nós, Jesus Cristo?
Jesus veio ao mundo e deixou um testemunho, uma marca profunda que nos
obriga a questionarmo-nos: quem é Ele para nós? A questão foi posta já no tempo de
Jesus. Quantos levaram tempo a reconhecê-lo como o Messias de Deus. Se não se
puser a questão a sério, se não se fizer um aprofundamento no itinerário da fé, podese cair numa certa indiferença. Fala-se d’Ele, mas Ele não enche o coração.

•

•
•
•

O Servo de Javé, assassinado pela lança do soldado, é
imagem de Jesus que viria a ser trespassado na sua
entrega pela salvação da humanidade (1.ª Leit.).
A nossa vocação de cristãos pelo batismo torna-nos
inseparáveis do seu corpo (2.ª Leit.)
O verdadeiro Messias é aquele que ofereceu a vida por
nós e nos convidar a dar a vida por Ele (Evang.º)
Importa entregar-lhe o nosso coração (Salmo)

Canta, Assembleia
Entrada: Deus vive na sua morada santa, Ele prepara uma casa para o pobre. É a
força e o vigor do seu povo. É a força e o vigor do seu povo.
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 Deus do Universo, exaltai! Anjos do Céu, cantai! Cantai! Nações e povos
aclamai Jesus, nossa alegria.

Junho 2016 - Mês do Desagravo ao Coração de Jesus!
Estamos a viver o centenário das aparições angélicas, as “Eucarísticas” e por
decisão de sua Santidade o Papa Francisco decorre em simultâneo o ano jubilar da
misericórdia.
A oração é o suporte e a coluna vertebral de qualquer apostolado. Aqui fica um convite
ara as “Viver”.
Como anjo formou os primeiros mensageiros - Lúcia, Francisco e Jacinta, na primeira
aparição, levou as crianças a adorarem o Senhor. Meu Deus eu creio, adoro, espero e
amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos
amam. Na segunda aparição, insistiu, Orai, orai muito e fazei sacrifícios, penitências. No
terceiro levou-as a contemplar e adorar Jesus presente na Eucaristia.
Tanto a primeira sexta-feira como o primeiro sábado não são devoções a juntar a outras
com aprovação eclesiástica, mas sim, pedidos vindos do céu.
Tanto Jesus como Nossa Senhora querem o melhor para nós, porque não acarinhar
esses pedidos vindos do céu? Foram feitos noutros tempos, noutras situações, mas
sempre urgentes, sempre actuais.
Reparação, reparação, reparação, desagravo terceiro segredo de Fátima.
Tantas blasfémias, injúrias, indiferenças, tanto ao coração de Jesus como ao de Maria.
Porque não reparar?
Não são só para os mensageiros de hoje continuadores da missão dos Pastorinhos, mas
sim, para todo o povo crente. A Adoração Eucarística, o terço quanto possível diário e a
vivência dos primeiros sábados e das sextas-feiras, são postos de abastecimento de
energias apostólicas.
Há muitos e muitos cristãos escondidos e desconhecidos que no silêncio das suas vidas
e sem manifestações externas, são antenas que ligam ao céu.
Bem hajam!
Olinda Bodas
Ação de Graças pelo Ano Catequético - Neste final da catequese, temos todas as
razões para levarmos até Deus o nosso louvor, o nosso agradecimento e a nossa alegria.
Juntamo-nos a muitas gerações do povo de Israel que com os salmos louvam a Deus, um
Deus que é Pai, um Deus que é amor. Juntamo-nos a Maria de Nazaré que entoa um
cântico de louvor, o Magnificat, porque Deus realiza nela maravilhas e por ela veio ao
mundo O Salvador. Juntamo-nos a Jesus de Nazaré que interrompia as suas atividades
para se voltar para o Pai e O louvar pelas maravilhas que realizava através Dele.
Juntamo-nos a S. Paulo que louva a Deus pela Sua misericórdia e convida os cristãos a
viverem em ação de graças. Juntamo-nos a milhares de gerações de cristãos que nos
precederam e viveram em contínua oração, sobretudo os Santos da Igreja.
Deus não precisa do nosso louvor mas nós precisamos de O louvar para expressarmos a
nossa gratidão pela vida e pelo amor das nossas crianças que são a nossa alegria.
Somos o teu povo Senhor, por isso Te louvamos e agradecemos. Os Catequistas do 4.º Ano

LEITURA I
Zac 12, 10-11: 13, 1
Leitura da Profecia de Zacarias
Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém
derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para Mim, a quem
trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único, chorarão como se
chora o primogénito. Naquele dia, haverá grande pranto em Jerusalém, como houve
em Hadad-Rimon, na planície de Megido. Naquele dia, jorrará uma nascente para a
casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a
impureza».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 62 (63), 2-6.X-9 (R. 2b)

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.
LEITURA II

Gal 3, 26-29

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos vós, que
fostes baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu nem grego,
não há escravo nem livre, não há homem nem mulher; todos vós sois um só em
Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a Cristo, sois então descendência de Abraão,
herdeiros segundo a promessa.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO
Lc 9, 18-24
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. Então
perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?» Eles responderam: «Uns,
João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um dos antigos profetas que
ressuscitou». Disse-lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» Pedro tomou a
palavra e respondeu: «És o Messias de Deus». Ele, porém, proibiu-lhes severamente
de o dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: «O Filho do homem tem de sofrer
muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia». Depois, dirigindo-Se a todos, disse:
«Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e
siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas quem perder a sua
vida por minha causa, salvá-la-á».
Palavra da salvação

