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Assunto - Atividade
Dia do Pai: 10,30h.: Coro dos Pequenos Cantores.
Adoração: 17,45h (Confraria do SS.mo).
Solenidade de S. José, esposo da Virgem Santa Maria.
5.º Aniversário da Inauguração do Pontificado do Papa Francisco
Visita aos Doentes da Zona Norte: 13,20h.
Confissões em S. Roque: 16,30h.
Confissões em Bustelo: 16,30h.
Dia Diocesano da Juventude: em La Salette.
Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Bênção de Ramos das
crianças: na entrada da igreja às 10,15h (este ano não será no salão).
Dia Mundial da Juventude.
Entrega do Contributo Penitencial.
La Salette: Via Sacra: 15h (Mensagem de Fátima).

5.ª Semana da Campanha da Quaresma: O AMOR não é Arrogante
Sou humilde? Ou julgo-me superior aos outros e só falo de mim mesmo?
Estas são as questões fundamentais que servirão de suporte à nossa reflexão
para esta semana. Tal como ouvimos na 2ª leitura, «Apesar de ser Filho,
aprendeu a obediência no sofrimento.» A estas palavras, associemos o
conselho do Papa Francisco: «Revesti-vos todos de humildade no trato uns
com os outros, porque Deus opõe-se aos soberbos, mas dá a sua graça aos
humildes.».Privilegiando a humildade que o Amor de Deus gera em nós,
prossigamos esta caminhada ao encontro da nossa LUZ.
Organização da Catequese
Eucaristia e os ensinamentos do Papa Francisco – Ato penitencial
Na sua sobriedade, o ato penitencial favorece a atitude com a
qual se dispor para celebrar dignamente os santos mistérios, ou seja,
reconhecendo diante de Deus e dos irmãos os nossos pecados,
reconhecendo que somos pecadores.
Com efeito, o convite do sacerdote é dirigido a toda a comunidade
em oração, porque todos somos pecadores. Quem está ciente das
próprias misérias e abaixa o olhar com humildade, sente pousar sobre si o olhar
misericordioso de Deus. Sabemos por experiência que só quantos sabem reconhecer os erros
e pedir desculpa recebem a compreensão e o perdão dos outros. (Continua na próxima folha)
Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
www.paroquiaz.org / E.mail: paroquiaolazemeis@gmail.com

SÃO
MIGUEL
DE

OLIVEIRA
DE
AZEMÉIS

FOLHA DOMINICAL

5.º Domingo da Quaresma
Ano B
18 de Março 2018
N.º 1150

Eis o mistério e o projeto de amor do Senhor
Jesus: dar a vida
É impressionante o projeto de amor de Jesus: dar tudo, até a própria vida. A
curiosidade dos discípulos de Jesus levou-os a irem interrogá-lo. E a resposta
assentou no projeto da entrega da sua vida até à morte. Entrega apresentada como
ideal da vida cristã. É um ideal muito exigente. Não podemos andar distraídos no
caminho da vida alimentando um ideal de facilitismos, porque as exigências são
muitas. Dar sempre mais e nunca parar. Importa remover os desânimos no caminho
da nossa peregrinação sobre a terra. Jesus é o exemplo e a força.
• O Senhor fez uma aliança com o seu povo. E quer fazê-la
com cada um de nós. Temos de estar vigilantes e recetivos
(1.ª Leit.).
• O Senhor Jesus deu tudo pelo seu povo: até a própria vida
(2.ª Leit.)
• Quando os discípulos quiseram conhecer Jesus, Ele
revelou-lhes o mistério: oferecia a sua vida para a
salvação. (Evang.º).
• Importa ter um coração puro (Salmo)
Canta, Assembleia
Entrada: Senhor ouvi a minha súplica, o meu gemido, a minha prece. Senhor ouvi a
minha súplica, o meu clamor, a minha angústia. Vergado ao peso do pecado P’ra Ti
se eleva o meu olhar. Senhor ouvi a minha súplica, o meu gemido, a minha prece.
Comunhão: O Senhor transferiu-nos para o reino de seu amado Filho que nos remiu
com seu Sangue e perdoou os nossos pecados.
Final: Da morte e do pecado Libertai-nos, Senhor. Contritos esperamos vossa
Páscoa de amor. (bis)

Dia Diocesano da Juventude: De acordo com o Plano Pastoral Diocesano, no dia 24
de março, vai realizar-se em Oliveira de Azeméis, no Santuário Nossa Senhora de LaSalette, o Encontro Diocesano da Juventude.
Se tens entre 15 e 35 anos, não percas a oportunidade e inscreve-te já! As inscrições já
estão a decorrer e acabam dia 17 de março. Poderás inscrever-te pelo site do
Secretariado Diocesano da Juventude do Porto. Todos os inscritos terão a possibilidade
de frequentar a escola de Maria e do seu amado Filho Jesus. Para além de ser uma
oportunidade de crescimento na Fé, Movidos pelo Amor de Deus, será também uma
oportunidade de convívio e de partilha de vivências com outros jovens da nossa Diocese.
Dia Mundial da Juventude: Mensagem para os Jovens e corajosos!
“Não deixem, queridos jovens, que os fulgores da juventude se apaguem na escuridão
duma sala fechada, onde a única janela para olhar o mundo seja a do computador e do
smartphone. Abri de par em par as portas de vossa vida! Que vossos espaços e tempos
sejam habitados por pessoas concretas, relações profundas, que dêem a possibilidade de
compartilhar experiências autênticas e reais no dia-a-dia”, escreve o Papa Francisco.

Formação ao encontro da Palavra: No passado dia 23 de fevereiro os jovens do 9º,
10º e 11º anos tiveram uma catequese diferente, “fora de portas”.
Ao invés da habitual sessão, ao sábado à tarde, encontraram-se na sexta-feira à noite, na
paróquia de Cucujães para uma adoração ao Santíssimo, integrada nas 24 horas com
Jesus.
Durante sensivelmente uma hora e meia deixaram a correria do seu dia-a-dia e pararam
um pouco. Pararam para contemplar Cristo ao som de belos cânticos litúrgicos e pararam
para Lhe dirigir algumas orações. Foi, sem dúvida, uma experiência diferente que, em
tempo de Quaresma, ajudou a que reflectissem um pouco sobre si mesmos, descendo
pela escadaria do amor até ao mais íntimo dos seus corações, onde Jesus se prepara
para ressuscitar! .
Pelos catequistas: Sofia

Retiro Quaresmal do 11.º Ano: Um fim de semana para reflectir, aprender, e acima
de tudo, para ouvir e interiorizar, foi o que o grupo Pegadas de Deus viveu nos passados
dias 16 a 18 em Albergaria-a-Velha, na Casa Diocesana, Nossa Senhora do Socorro,
junto das irmãs.
Este retiro foi pensado como um meio de preparação para a Festa Pascal da Juventude
que este grupo se vai realizar no fim do mês de março!. Neste retiro houve vários
momentos, dos quais vale a pena salientar a via sacra com testemunhos, a tarde de
formação com um padre dos Passionistas e a recepção de cartas que os pais
escreveram! Além de se ter aprendido e reflectido nestes momentos, também
se trabalhou e fortaleceu as relações... O culminar deste maravilhoso fim de semana deuse no almoço partilhado seguido de uma eucaristia rezada pelo nosso querido padre
Albino, onde pais, catequistas e catequizandos marcaram também a sua presença.
Foi criada uma só Pegada de Deus!
“Catequizandos do Grupo “Pegadas de Deus”

LEITURA I
Jer 31, 31-34
Leitura do Livro de Jeremias
Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de
Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em
que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egipto, aliança que eles violaram, embora
Eu exercesse o meu domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei
com a casa de Israel, naqueles dias, diz o Senhor: Hei-de imprimir a minha lei no íntimo
da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um a seu irmão: «Aprendei
a conhecer o Senhor». Todos eles Me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o
Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL:

Salmo 50 (51), 3-4.12-13.14-15 (R. 12a)

Refrão: Dai-me, Senhor, um coração puro.
LEITURA II
Hebr 5, 7-9
Leitura da Epístola aos Hebreus
Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e
lágrimas, Àquele que O podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua
plenitude, tornou-Se para todos os que Lhe obedecem causa de salvação eterna.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Jo 12, 20-33

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da
festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido:
«Senhor nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a André; e então André e Filipe
foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho do
homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo,
lançado à terra, não morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a
sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo conservá-la-á para a
vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, ali estará
também o meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma
está perturbada. E que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é
que Eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome». Veio então do Céu uma voz
que dizia: «Já 0 glorifiquei e tomarei a glorificá-l'O». A multidão que estava presente e
ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». Disse
Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa.
Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser
expulso o príncipe deste mundo. E quando Eu for elevado da terra, atrairei todos a
Mim». Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer.
Palavra da salvação.

