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Assunto - Atividade
Dia Diocesano da Família
17.º Dia da 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
Encerramento do Mês de Maria: 18,15h
Missa vespertina: 19,30h.
Dia do Corpo de Deus: Santificado. Horário das missas dominicais,
exceto a o meio-dia que é omitida
1.ª Comunhão: 10,30h.
Vésperas cantadas: 17h
Procissão eucarística: 18h com a participação das crianças do 3.º e 6.º
Anos, reunidas no adro da igreja às 17,40h
Eucaristia: 19h.
Hora de Adoração: 18,30h.
Dia Mundial da criança.
Igreja ocupada com o ensaio do 6.º Ano: 10h
Encerramento do Ano Catequético do 1.º ao 6.º Ano: às 16,30h e
Jovens: do 7.º ao 12.º: às 19,30h
Profissão de Fé: 10.30h - Não há missa do meio-dia.
Festa Missionária em Cucujães.
Dia Nacional do Cigano.

ENCERRAMENTO DAS VISITAS PASTORAIS: Convida-se a toda a Comunidade
Paroquial para estar presente no encerramento das Visitas Pastorais. É no dia 10 de
junho às 15h, no Pavilhão das Travessas em São João da Madeira. A juntar-se ás
crianças, adolescestes, (estas ficam com os seus pais nas bancadas) e jovens da
catequese, Irmandades, Equipas da Visita Pascal, todos os crismados 2018, Acólitos e
Ministros Extraordinários da Comunhão.
Por Expressa vontade do Senhor Bispo D. Manuel Linda, pede-se que anunciem
repetidamente esta celebração e que se dinamize cada Sector para estarem todos
presentes. Cada paróquia, com o seu Pároco, terá o seu momento de se mostrarem
presentes.
Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
www.paroquiaz.org / E.mail: paroquiaolazemeis@gmail.com
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Um Deus Uno e Trino
Estamos a contemplar o nosso Deus maravilhoso: um Deus Uno e Trino. Um
Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para Ele se volta a
nossa vida e a história do mundo. Toda a nossa vida se centra neste Deus. Desde o
dia do nosso batismo. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. O Ideal cristão obriga-nos a conhecê-lo, a amá-lo e transportá-lo para a nossa
vida de todos os dias.
•

•
•

•

Deus convida Moisés a meditar na grandeza da missão
que lhe confiou. Por isso convida o seu povo a meditar
na grandeza da missão e segui-la (1.ª Leit.)
Que grandeza esta da filiação divina. Importa meditar
nesta vocação e segui-la sempre (2.ª Leit.)
Os discípulos de Jesus reunidos receberam a missão
da Igreja: anunciar a mensagem ao mundo inteiro
(Evang.º).
Feliz o povo do Senhor (Salmo)

Canta, Assembleia
Entrada: Bendito, bendito o que vem em nome do Senhor.
Comunhão: Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e
me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele.
Final: Ao Senhor do Universo toda a honra e louvor! Glória ao Pai, glória ao Filho,
glória ao Espírito de Amor.

Catequese com o Sr. Bispo D. Pio Alves
Foi no passado sábado (19) que a catequese teve a visita do Sr. Bispo. Aconteceu
na nossa igreja ao aconchego do Senhor com oração e cânticos de louvor. A Infância,
adolescentes e jovens tiveram o privilégio de contactar diretamente com o Sr. Bispo,
dialogando com ele, fazendo perguntas e esclarecendo algumas dúvidas.
Estiveram presentes catequistas e Pais, que também tiveram a mesma oportunidade de
diálogo.
No final o Sr. Bispo deixou uma mensagem de incentivo e continuidade no anúncio da
Palavra do Senhor Jesus: “cada um de nós seja assíduo à escuta da palavra e à mesa da
comunhão na Eucaristia; este anúncio não é, em primeiro lugar, uma questão de
imaginação, mas fruto do amor a Deus e, por isso, também aos irmãos.

Que dons vais por a render?
No passado sábado 12 de maio, os três anos 10.º; 11.º e 12.º de jovens da nossa
paróquia que se preparam para o sacramento do Crisma, juntaram-se diante dum painel
especial de convidados. Durante uma hora e meia perceberam que há diversas formas de
viver Cristo na nossa vida diária, de ser mensagem na prática dos seus dons.
A mensagem transmitida por todos foi motivadora e real: todos podemos fazer algo para
ajudar, para melhorar o mundo, basta sair do sofá e descobrir onde e como podemos
intervir, muitas vezes sem nada de extraordinário. Toda a gente sabe fazer alguma coisa,
ser cristão é ser exemplo do amor de Jesus no nosso meio, nas periferias, no nosso
trabalho, escola, universidade, na nossa comunidade. Os batizados, os crismados são o
exército de Deus, que n' Ele têm a força e coragem para evangelizar, amar e assim
mudar o mundo. É na íntima relação de confiança com Deus que o cristão crismado
descobre os dons que tem em maior abundância e os põe a render em serviço do outro.
Ser jovem nos dias de hoje não é fácil, ser jovem Cristão ainda é mais difícil, é andar
contra a corrente. Mas a força do Amor de Deus é maior e o seu fogo quando ecoa no
coração, traz-nos muito mais do que damos.
A missão cristã não é só de evangelizar pela catequese, passa muito por evangelizar pela
nossa atitude de responsabilidade social e comunitária. A felicidade só é verdadeira
quando se partilha e nunca vamos saber quanto somos felizes se não conhecermos
profundamente a nossa identidade de filhos de Deus, criados à sua imagem e
semelhança. Deixaríamos de ser tão ansiosos, tão frustrados e tão tristes. Ser de Cristo é
ser alegre nas coisas mais simples! É Amar sem limites e fronteiras! "
Aos nossos convidados, agradecemos uma vez mais a atenção, disponibilidade e carinho
com que acederam ao nosso convite: Ricardo Bastos ( corridas solidárias), ao Diogo
Amaro (catequista, músico, animador), Sr. Artur Pinho (catequista de Adultos, leitor,
Cursilhista, ministro comunhão...), Prof. Rita Costa (Rotary) Patrícia Silva ( Assoc. POR +
SORRISOS), Catarina Dionísio (catequista e universitária activa com projecto de Ação
Social). Que o Espírito Santo continue a fazer frutificar os vossos dons em abundância!
Catequistas 12.º ano

LEITURA I
Deut 4, 32-34.39-40
Leitura do Livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo: «Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o
dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Dum extremo ao outro dos céus, sucedeu
alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra semelhante? Que povo
escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o
deus que formou para si uma nação no seio de outra nação, por meio de provas, sinais,
prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas
maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egipto, diante dos vossos olhos?
Considera hoje e medita em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e
cá em baixo na terra, e não há outro. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos,
que hoje te prescrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, c tenhas longa vida
na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL.

Salmo 32 (33)14-5.h.9.18. 19.20.22 (R. 17h)

Refrão: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.
A palavra do Senhor é recta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.

Os olhos do Senhor estão voltados para os que 0 temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

A palavra do Senhor criou os céus,
o sopro da sua boca os adornou.
Ele disse e tudo foi feito,
Ele mandou e tudo foi criado.

A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protector.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor

LEITURA II
Rom 8, 14-17
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós
não recebestes um espírito de escravidão para recair no temor, mas o Espírito de
adopção filial, pelo qual exclamamos: «Abba, Pai». 0 próprio Espírito dá testemunho,
em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos,
também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo; se sofrermos
com Ele, também com Ele seremos glorificados.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO
Mt 28, 16-20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,os onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção ao monte
que Jesus lhes indicara. Quando 0 viram, adoraram-n'O; mas alguns ainda
duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na
terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, baptizando-as em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou
sempre convosco até ao fim dos tempos».
Palavra da salvação

