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Assunto - Atividade
Batizados: ao meio-dia.
Bodas de Ouro Matrimoniais (Câmara): 12h
Encerramento das Visitas Pastorais: no Pavilhão das Travessas em S.
João da Madeira: 16h.
Dia de Santo Anjo da Guarda de Portugal.
Início das Inscrições para a catequese do 1.º Ano e Adultos dentro do
horário do cartório paroquial.
Passeio-convívio dos Párocos da Vigararia.
Adoração (Apost. da Oração): 18,30h
Adoração (Mensagem de Fátima): 18,30h
Início do 318.º Cursilho C. de Homens.
Festa de S. António de Lisboa.
Peregrinação Missionária a Fátima (Cucujães): 16 e 17
Adoração (Conf. do Santíssimo): 17.45h.

A Festa da Família do 1°Ano da Catequese: Celebrou-se no dia 27 de Maio, na nossa
Paróquia de Oliveira de Azeméis. Foi um dia festivo de celebração e encontro entre as
famílias, em que se celebrou a família e a sua importância como célula fundamental da
sociedade.
A proposta familiar cristã é isso mesmo: uma proposta de alegria que perdura no amor
que persiste. Que persiste porque supera todo o egoísmo e assim se faz comunhão
autêntica, sempre com os outros, sempre mais além no conjunto, sempre mais eterna em
Deus e com a sua graça renovadora.
Por isso mesmo, preparar e acompanhar a vida familiar é tarefa prioritária das
comunidades cristãs, para se tornarem autênticas “famílias de famílias”, como refere o
Papa Francisco na sua exortação pós-sinodal Amoris Laetitia – A Alegria do amor.
Porque disso mesmo se trata, ou seja, da verdadeira alegria que apenas se alcança
vivendo com os outros e para os outros, na permanente atenção recíproca, na constante
dádiva de si. Porque «é dando que se recebe», como Jesus viveu e ensinou.
E isto se conseguirá com o testemunho e a colaboração dos casais e famílias que vivem
a proposta evangélica.
Um bem-haja aos Pais e famílias, pela colaboração e participação em todas as atividades
catequéticas realizadas durante o ano.
Os catequistas do 1° Ano
Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
www.paroquiaz.org / E.mail: paroquiaolazemeis@gmail.com
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A quem queremos servir?
Só o Senhor é a nossa opção.
Como é a história do homem diante de Deus? É uma história de tentações
e de lutas. O ser humano é um ser frágil, sujeito às tentações. Se não luta, se
não se defende, cai. E não pode ser: Tem de resistir, para garantir a sua
segurança. O caminho é complexo. As solicitações são muitas. Daí a
necessidade da vigilância. Da defesa. Mas os meios estão ao nosso alcance.
Cumpre-nos a obrigação de os procurar e utilizar. Faz parte do projeto cristão
este esforço.
•

•
•
•

A bíblia fala da tentação do homem desde a origem
da humanidade: a tentação de Adão e Eva (1.ª
Leit.).
Paulo aponta a luta do ser humano. O homem tem
que resistir sempre (2.ª Leit.).
Jesus deixou clara a mensagem: resistir a Satanás
numa luta de vigilância permanente (Evang.º).
Importa confiar no Senhor da Misericórdia (Salmo).

Canta, Assembleia
Entrada: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas; revelou
a sua justiça às nações. Aleluia.
Comunhão: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor! (bis)
Final: Bendito seja Deus, bendito seja.

Mês de Junho 2018
Reparação ao Coração de Jesus - Igreja Matriz
Segunda-feira: Arautos de Evangelho; Terça-feira: Apostolado de
Oração; Quarta-feira: Mensagem de Fátima; Quinta-feira: Mensagem
de Fátima; Sexta-feira: Apostolado de Oração; Sábado: Mensagem de
Fátima; Domingo – Confraria do Santíssimo
Oração Diária – 18,30h ao Domingo: 18h
17º Dia Diocesano da Família: - No passado dia 27 de Maio ocorreu, no Pavilhão
Multiusos de Gondomar, o 17º Dia Diocesano da Família. Mais de 1200 casais, entre os
quais 14 da nossa paróquia, que celebraram/celebram 10, 25, 50 e 60 anos de
matrimónio, neste ano de 2018, participaram na Eucaristia. D. Manuel Linda, presidiu à
Eucaristia concelebrada pelos bispos auxiliares D. António Taipa, D. Pio Alves e D.
António Augusto Azevedo. Presentes muitos outros sacerdotes e diáconos.
Da homilia do Sr. Bispo, retivemos o seguinte “…. Dia sobre a Santíssima Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo. Lembrou duas linhas de vivência: para cima na direcção do Pai
porque “Jesus disse-nos que temos um Pai” ao declarar “o meu Pai é também vosso Pai”.
E uma segunda linha dirigida para o lado, para junto daqueles que connosco vivem, para
vivermos em família porque “Jesus nos mandou o seu Espírito. ….. “Este Espírito de
Deus, que nós, habitualmente, chamamos de Espírito Santo, é o dom da compreensão,
da amabilidade, da simpatia, da ternura. Estas grandes características de Deus que nós
podemos viver”.
Apresentou ainda três pedidos aos casais: o primeiro que na vida matrimonial os filhos
são centrais em relação a outros interesses, igualmente importantes como a vida
profissional; no entanto não essenciais como os filhos. E “brincar com os mais novos
significa que a família é uma comunidade de pessoas. E isso gera a ternura” – afirmando
que é essencial na família a brincadeira, a simpatia e a amabilidade pois isso gera um
“coração que só se sente bem ali com as pessoas que ama”. “Sem ternura somos frios” –
disse D. Manuel alertando para os perigos de uma sociedade individualista.
O segundo é fazer o encontro da dispersão. Muitas famílias têm os seus filhos e netos
espalhados por “várias partes do mundo”, aconselhando, por isso, ser muito importante
valorizar os momentos que aproximam como o Natal e a Páscoa.
Em terceiro lugar pediu aos casais para darem testemunho da sua alegria de serem
família e de “arriscar no amor” assumindo que “vale a pena um compromisso para
sempre”. Realçando que as famílias devem reivindicar o reconhecimento público da sua
importância como estrutura básica da sociedade: Façam barulho.
Da homilia destacou ainda que “a construção da sociedade passa pelas famílias”. No
final, os casais jubilados receberam, como habitualmente, o diploma que contém uma
saudação e bênção personalizada do Senhor Bispo – expressão de congratulação, voto
de felicidades e convite à perseverança no amor e no testemunho. Equipa Pastoral Familiar

LEITURA I

Gen 3, 9-15

Leitura do Livro do Génesis
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?». Ele
respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me».
Disse Deus: «Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te
proibira comer?». Adão respondeu: «A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da
árvore e eu comi». O Senhor Deus perguntou à mulher: «Que fizeste?». E a mulher respondeu: «A
serpente enganou-me e eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente: «Por teres feito semelhante
coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás-de rastejar e
comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e a descendência dela. Esta há-de atingir-te na cabeça, e tu a atingirás no calcanhar».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL. Salmo 129 (130) –
Refrão: No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. Ou
No Senhor está a misericórdia, no Senhor está a plenitude da redenção.
LEITURA II
2 Cor 4, 13 – 5, 1
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Diz a Escritura: «Acreditei; por isso falei». Com este mesmo espírito de fé, também nós
acreditamos, e por isso falamos, sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos háde ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto d’Ele. Tudo isto é por vossa causa, para que
uma graça mais abundante multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos, para glória
de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem
interior vai-se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição dum momento prepara-nos, para além
de toda e qualquer medida, um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos
para as invisíveis: as coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem
sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos Céus uma
habitação eterna, que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens.

Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Mc 3, 20-35

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus chegou a casa com os seus discípulos. E de novo acorreu tanta gente, que
eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho
para O deter, pois diziam: «Está fora de Si». Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam:
«Está possesso de Belzebu», e ainda: «É pelo chefe dos demónios que Ele expulsa os demónios».
Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas: «Como pode Satanás expulsar
Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma
casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta
contra si mesmo e se divide, não pode subsistir: está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um
homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar: só então poderá saquear a casa. Em
verdade vos digo: Tudo será perdoado aos filhos dos homens: os pecados e blasfémias que
tiverem proferido; mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão: será réu de
pecado para sempre». Referia-Se aos que diziam: «Está possesso dum espírito impuro».
Entretanto, chegaram sua Mãe e seus irmãos, que, ficando fora, O mandaram chamar. A multidão
estava sentada em volta d’Ele, quando Lhe disseram: «Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora à tua
procura». Mas Jesus respondeu-lhes: «Quem é minha Mãe e meus irmãos?». E, olhando para
queles que estavam à sua volta, disse: «Eis minha Mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de
Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha Mãe».Palavra da salvação.

