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Assunto - Atividade
Celebração batismal: 10,30h.
Não há missa do meio-dia em Julho, Agosto e Setembro.
Reunião de Pais e Padrinhos para o pedido do batismo à Igreja: 21,30h
Visita do Pároco aos Lares.
Peregrinação Paroquial Jubilar a Fátima. Omite-se a missa da tarde.
Ordenações na Sé Catedral do Porto: 16h.

Bodas de Ouro Matrimoniais – Mais uma vez a Ação Social da nossa Câmara Municipal
congregou várias dezenas de casais que celebram neste ano de 2016 as suas Bodas de
Ouro Matrimoniais. Depois da Eucaristia festiva de ação de Graças foram todos ao
restaurante para a boda e confraternização. Foi sublinhada a heroicidade destes casais
sempre perseverantes em tempo de grande crise da família.
Aniversário dos Bombeiros – Os nossos Bombeiros celebraram o seu 110.º
Aniversário. Foi na Eucaristia de ação de Graças, seguida duma longa tarde de atividades
desempenhadas por todos os Bombeiros no seu quartel e nas ruas da cidade
Peregrinação jubilar a Cucujães - Eram 16horas quando o n/padre Albino iniciou a
Peregrinação, na nossa igreja matriz, com uma oração de envio.
Ai foi-nos lembrado o sentido profundo da caminhada que íamos iniciar, o caminho a
percorrer até á igreja jubilar de Cucujães deveria ser uma caminhada de oração e silencio
interior, onde cada peregrino tivesse oportunidade de rever a sua vida, tomar consciência
das suas fraquezas, arrepender-se e sentir a necessidade de ser perdoado e abraçado
pelo Pai.
Foi com esse espírito que centena e meia de peregrinos se puseram a caminho
acompanhados pelos n/ diáconos: Djalma e João Araújo.
A chegada a Cucujães fomos recebidos pelo vigário da vara Padre Artur, que ao som do
repicar dos sinos, anunciando a nossa chegada á casa do Pai, nos explicou o sentido da
entrada pela «porta santa», lá dentro esperava-nos o Pai que de braços bem abertos nos
recebe sempre pronto a perdoar e acolher. Foi de facto a experiência vivida e sentida da
misericórdia do nosso Deus.
Como não poderia deixar de acontecer, a nossa peregrinação terminou da melhor forma,
com a celebração da Eucaristia onde todas as leituras e o salmo nos alertaram para o
facto de «Deus ser a nossa melhor herança».
A. Maia
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Enviados a anunciar a Boa Nova da Salvação
A grande Missão da Igreja consiste em levar a Boa Nova aos corações para a
acolherem, estimulando a fé e a abertura ao projeto da salvação que o Senhor
oferece. Esta é uma tarefa séria e permanente diante da qual todos devem estar
atentos, acolhedores e prontos para a projetarem nos caminhos da vida. Não se pode
ser cristão de braços cruzados. Importa acolher a Mensagem, aplicá-la à vida e
anunciá-la para que todos a sigam.
•

•

•

•

Importa não desanimar diante das dificuldades
porque o Senhor nunca abandona o seu povo: a
seu tempo sentir-se-á a sua presença (1.ª Leit.).
Paulo dá o testemunho da sua fé. Nunca
desanima. porque confia e leva sempre à sua
frente a cruz do sofrimento (2.ª Leit.).
O evangelho é um grito a anunciar o envio dos
anunciadores da Boa Nova preparados para
suportarem todos os sofrimentos para nunca
desanimarem (Evang.º).
Corram pelo mundo inteiro aclamando o Senhor (Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam e escutai as preces do Vosso
povo, e escutai as preces do Vosso povo.
Comunhão: Eu sou o Pão da vida, o Pão de Deus que desce do céu. Se alguém
comer deste Pão, viverá eternamente, viverá eternamente.
Final: Ide por todo o mundo, anunciai a Boa Nova. (bis).

Crisma - 81 crismandos em Oliveira de Azeméis
No dia 25 de Junho de 2016, a Igreja de Oliveira de Azeméis acolheu 81 crismandos das
paróquias de Oliveira de Azeméis, Ossela e Macinhata da Seixa, sendo que 49 eram da
paróquia de Oliveira de Azeméis, contando-se entre estes 7 adultos, 19 eram da paróquia
de Ossela, contando-se entre estes, 1 adulto e 13 eram da paróquia de Macinhata da
Seixa. Num ambiente de forte espiritualidade, o Sr. Bispo Auxiliar, D. António Augusto
responsável pela Zona sul da Diocese do Porto, nas breves palavras que trocou com os
crismandos numa das salas do Salão Paroquial, evocou as palavras Liberdade, Vida e
Espírito para lembrar aqueles que iam experiênciar um momento único, da importância do
Crisma nas suas vidas.
O rito essencial da Confirmação é a unção com o santo crisma (óleo misturado com um
bálsamo perfumado, consagrado pelo Bispo na Missa Crismal), feita com a imposição da
mão por parte do ministro, o Bispo - que é o pai de todos os fiéis - que pronuncia as
palavras sacramentais próprias do rito.
O Espírito Santo, luz que ilumina o mundo, permite reconhecer o apelo de Jesus e o
caminho para O seguir. No coração da Igreja, Ele é a força graças à qual os cristãos
podem testemunhar Cristo ressuscitado. É pelo Espírito Santo que estes oram e se
tornam membros de um mesmo corpo, o Corpo de Cristo, a Igreja.
Na homília, D. António Augusto lembrou que Jesus quer-nos ver a todos felizes e que
com o dom do Crisma que estes 81 crismandos receberam, têm dentro de si, o Espírito
Santo, para na liberdade de cada um, darem testemunho do Cristo vivo que habita dentro
de si. A doutrina sobre este sacramento afirma que ele imprime "carácter", como se
deixasse na alma um selo ou marca indelével que vincula o crismando como se fosse
uma "propriedade" de Cristo.
Só com o Crisma teremos no Céu a proximidade de Deus e a intensidade de amor que
Ele quer nos dar. E como ele é tanto… Se existissem dúvidas, elas com certeza ter-seiam dissipado com o sorriso tão belo e significativo de todos os crismandos. Só mesmo
visto e sentido…
Djalma Moscoso Marques

Festa Final de Ano da Creche São Miguel
No passado dia 25 de Junho de 2016, pelas 10.30, realizou-se mais uma festinha de
Final de Ano da Creche São Miguel, onde os mais pequeninos foram os grandes
protagonistas.
A Festa como já vêm a ser habitual, realizou-se no jardim exterior das instalações do
Centro Social Paroquial São Miguel, aberta a pais e amigos e contando sempre com a
presença dos nossos idosos e funcionários. Após a actuação das nossas crianças,
proporciona-mos um almoço convívio entre pais e toda a equipa educativa, durante o qual
as nossas crianças se divertiam em brincadeiras pelo jardim e no insuflável.
As condições meteorológicas e a participação de todos levaram a que mais uma vez esta
pequena festividade fosse um sucesso.
Educadora: Maria Prepétua

LEITURA I
Is 66, 10-14c
Leitura do Livro de Isaías
Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que a amais. Com ela enchei-vos de
júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite
das suas consolações, podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Porque assim fala o
Senhor: «Farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza das nações como
torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre
os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também Eu vos confortarei: em Jerusalém
sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração e, como a verdura,
retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 65 (66)1 I-3a.4-7a.16.70(R. 1)
Refrão: A terra inteira aclame o Senhor
LEITURA II

Gal 6, 14-18

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas
Irmãos: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual
o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a
incircuncisão valem alguma coisa: o que tem valor é a nova criatura. Paz e misericórdia para
quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus. Doravante ninguém me
importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. Irmãos, a graça de Nosso
Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amen.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO Forma Longa
Lc 10, 1-12.17-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas.
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-os dois a dois à
sua frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é
grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores
para a sua seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa
nem alforge nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando
entrardes nalguma casa, dizei primeiro: 'Paz a esta casa'. E se lá houver gente de paz, a
vossa paz repousará sobre eles; senão, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do
que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando
entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem, curai os enfermos
que nela houver e dizei-lhes: 'Está perto de vós o reino de Deus'. Mas quando entrardes
nalguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: 'Até o pó da vossa cidade
que se pegou aos nossos pés sacudimos para vós. No entanto, ficai sabendo: Está perto o
reino de Deus'. Eu vos digo: Haverá mais tolerância, naquele dia, para Sodoma do que para
essa cidade». Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: «Senhor, até
os demónios nos obedeciam em teu nome». Jesus respondeu-lhes: «Eu via Satanás cair do
céu como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a
força do inimigo; nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos
vos obedecem; alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos Céus».

Palavra da salvação.

