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S.º

D.º

SÃO
MIGUEL

Assunto - Atividade
Remate da Visita Pastoral com Crisma: D. Pio Alves: 10,30h.
Omite-se a missa de La Salette e a do meio-dia.
Adoração Eucarística (Conf. SS.mo): 17,45h.
Dia do Apostolado Organizado dos Leigos.
Ofertório para a Ação Pastoral Diocesana.
Confissões do 3.º Ano: 9.00h+ 10.30h
Confissões de Pais (3.º e 6.º Ano): 9.00h
Ensaio do 3.º Ano: na Igreja: 15.00h
Festa do Compromisso (9.º Ano): 19,30h.
Dia Diocesano da Família
17.º Dia D. Família, em Gondomar: à tarde, com Casais Jubilados.
Festa da Família: (1.º Ano): 10,30h.
Eucaristia: Confraria do SS.mo: 12h
Dia Paroquial do Doente, com Celebração da Santa Unção: 15h

Da Quaresma ao Pentecostes: O Amor NÃO ACABA NUNCA! - Qualquer que seja a
raça, a idade, o sexo, os gostos ou as preferências de cada um de nós, o teu amor, Senhor,
NÃO ACABA NUNCA! ele foi «derramado em nossos corações». É assim que reconhecemos
que «este amor forte, enviado pelo Espírito Santo, é reflexo da aliança indestrutível entre
Cristo e a humanidade que culminou na entrega até ao fim na Cruz». Movidos por esta
grande manifestação de Amor por nós e neste domingo de Pentecostes em que subimos o
último degrau que nos aproxima de Deus, recordemos que o amor supera todas as
dificuldades. É nele e com ele que, Movidos pelo Amor que se entrega na Cruz! vamos
irradiar, diariamente, a alegria que nos é transmitida pelo Evangelho. Graças Te damos,
Senhor, pelo teu amor INFINITO.
Org. da Catequese
Dia Paroquia do Idoso e do Irmão Doente: No dia 27 vamos ter na nossa igreja, um dia
muito belo, muito especial para estes irmãos. Com o seguinte programa:
Acolhimento às 14h, terço do Santo Rosário, oração contemplativa às14,15h. Celebração
Eucarística às 15h com o Sacramento de Santa Unção, Consagração a N.ª Senhora e Bênção
do Santíssimo Sacramento.
Vamos preparar-nos com o Sacramento da Reconciliação, “O Penitencial” para a ocasião.
Com o pequenino esforço e ajuda dos familiares, em vez de nesse dia irmos às missas do
costume, aproveitamos esta ocasião festiva para estarmos presentes. Lembramos a todos os
interessados: inscrições a partir do dia 21, no expositor ao fundo da igreja.
É Maravilhoso Senhor, ter um Deus para crer, quando há tanto que não tem consolo. .O. Bodas
Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
www.paroquiaz.org / E.mail: paroquiaolazemeis@gmail.com
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O Espírito Santo desce para o perdão dos
pecados e para a salvação
Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. E cumpriu a promessa. Os
apóstolos ficaram impressionados, cheios duma nova vida. Esta vida devia ser
comunicada à comunidade inteira. Assim aconteceu. O Espírito Santo desceu
sobre os apóstolos e eles ficaram com a força para o lançamento da Igreja.
Grande e exigente Missão. Lançar a Comunidade que havia de encher a Terra
inteira. Com o seu governo. Com a sua ação. Um Pentecostes permanente.
•

•

•
•

Aí está a missão da Igreja: fazer dos membros
da comunidade um só corpo, na ação
permanente (1.ª Leit.)
O Espírito Santo está sempre presente na
ação de todos os membros da comunidade (2.ª
Leit.)
Grande Missão, a do Espírito Santo: desce
para remover o pecado do mundo (Evang.º).
Que o Espírito Santo deixa sobre cada um nós
(Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: O Espírito do Senhor encheu todo o Universo, Ele que tudo possui conhece
todas as línguas. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Comunhão: Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao
mundo a Ressurreição do Senhor, a Ressurreição do Senhor.
Final: Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou, aleluia! (bis)

Fátima Jovem - “Eis a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade” foi o tema do
encontro Fátima Jovem deste ano que decorreu entre os dias 5 e 6 de maio, em Fátima.
Com a participação de 31 jovens e 8 catequistas da Paróquia de Oliveira de Azeméis, foi
possível viver uma experiência diferente e de encontro fraterno, ligado a Maria, como a nossa
referência de serva e cumpridora da mensagem de Deus.
Entre centenas de jovens provenientes de todas as dioceses portuguesas, participamos ativa
e intensamente neste encontro e peregrinação. Vivemos momentos de oração com a
“saudação” a Maria, o terço, e o concerto de oração com o Pe João Paulo Vaz. Momentos de
testemunho e reflexão com a presença do humorista António Raminhos. Houve ainda tempo
para momentos de festa e animação com a “Banda da Paróquia”. O fim de semana culminou
com a Eucaristia Internacional celebrando o Dia da Mãe.
Nós reforçamos o nosso SIM a uma vida no caminho da Fé! Que esta partilha e testemunho
sejam o incentivo a muitos outros SIM’s.
Os catequistas, 10º e 11º ano
Festa do Credo: No passado dia 6 de Maio as crianças do 5.°ano juntamente com as suas
famílias celebraram a entrega do Credo. A entrega do Credo é uma forma de as crianças
professarem a sua fé num Deus que nos acompanha ao longo de todo o caminho enquanto
povo de Deus. Professaram a sua fé num Deus trino que é Pai todo amoroso, Filho que se
entrega amorosamente e Espírito Santo que é o amor que procede da relação entre Pai e
Filho, e é derramado nos nossos corações. Numa eucarística também dedicada às mães, o
coro dos pequenos cantores juntou-se à festa para embelezar a cerimónia com o seu belo
canto.
Cat. do 5.º ano.
Catequese Dia da Mãe - "Tatuei-te na palma da minha mão"- Existem mãos muito
especiais... mãos que criam, que cuidam, que acariciam, que confortam. Mãos, que por vezes,
estão enrugadas da velhice ou desgastadas do trabalho mas que estão sempre prontas a dar
o melhor de si aos seus filhos! Assim como Jesus tem cada um dos nossos rostos gravado na
palma da Sua mão, com amor eterno e sem fim, também as mães nunca se esquecem dos
seus filhos. Este foi o tema central da catequese do passado sábado, dia 5 de maio; as
crianças do 4°ano de catequese celebraram o dia da mãe de uma forma muito especial! Foi
no Santuário de N. Sr.ª de La-Salette que demos início a esta catequese onde com cânticos e
com oração os catequizandos e as suas mães louvaram a Maria, mãe de Jesus e nossa mãe.
Aqui também reflectiram sobre a bonita oração do "Avé-Maria" que é o grito mais rápido e
mais confortante para chegar ao coração de Deus. Em seguida, mães e filhos dirigiram-se
para a Estalagem de S. Miguel onde receberam a visita especial do Irmão Diamantino, irmão
Mariano, que nos ensinou outra forma de orar a Maria através das danças contemplativas
realizadas entre mães e filhos.
Sorrisos, lágrimas e muitos afetos não faltaram nesta manhã de ação de graças a todas as
mães. Obrigada a todos os meninos e mães que estiveram presentes. O nosso coração está
cheio do vosso carinho! “Obrigada Maria, pela mãe que me deste; por todas as mães do
mundo; pelas ricas e pelas pobres; pelas mães tias e mães avós; pela mãe que embala ao
colo o filho que não é seu; pela saudade querida da mãe que já partiu; pelo amor, maravilhoso
que une mães e filhos; eu Te agradeço”.
P’4.º ano Catequese Catarina Dionísio

LEITURA I

Act 2, 1-11

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam todos reunidos no mesmo
lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a forte rajada de
vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie
de Iínguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos
ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito
lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes
de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e
ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e
maravilhados, diziam: «Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que
os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes
da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília,
do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como
prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de
Deus».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 103 (104), lab.24c.29bc-30.31 .34

Refrão: Mandai, Senhor o vosso Espírito, e renovai a terra.
LEITURA II

1 Cor 12, 3b-7. 12-13

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor», a não ser pela acção do Espírito Santo.
De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus
que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem
comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros,
apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na
verdade, todos nós - judeus e gregos, escravos e homens livres - fomos baptizados num
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos nos foi dado a beber um único
Espírito.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Jo 20, 19-23

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os
discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-Se no meio deles
e disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os
discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz
esteja convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto,
soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os
pecados ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».
Palavra da Salvação.

