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Assunto - Atividade
Cel. Festiva de encerramento das atividades do C.P.C. às 11,30h
Adoração (Conf. do Santíssimo): 17.45h
Reunião da Equipa Coordenadora dos cursilhistas: 21,30h.
Peregrinação dos Idosos a Fátima (19 e 20).
Nascimento de S. João Batista.
11.º Aniversário dos Bombeiros: 12h
Confraria do Santíssimo: 12h.
Ofertórios das Missas: Santa Sé/Cadeira de S. Pedro
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as matrículas dos filhos que tenham completado 6 anos (Nascidos em 2012) no horário
das 10h às 12h e das 15h às 18,30h de 3.ª a 6.ª feira.

O Reino Deus está sobre a terra…
E cresce misteriosamente

Primeira Comunhão: No passado dia 31 de Maio, realizou-se mais uma vez, na nossa
Paróquia, a grande Festa do Primeiro encontro com o Senhor ( A Comunhão). Cerca de
90 crianças receberam pela primeira vez Jesus no seu coração.
Com entusiasmo e alegria, viveram momentos inesquecíveis. Que esta Eucaristia tenha
sido, um verdadeiramente encontro com este grande Amigo Especial que se chama
Jesus Cristo.
P’ Catequistas do 3ºano. Rosa Fazenda

O Senhor lançou na terra o Seu projeto maravilhoso de salvação. O homem
deve conhecê-lo e apaixonar-se por ele. É um projeto grande, mas discreto. Pertence
ao homem o esforço de o conhecer, de o seguir apaixonando-se por ele. Deve ser
uma paixão de todos os dias. Firmar o ideal, buscar meios e partir e andar sempre em
ação. Ser cristão a sério é exigente. Não se pode parar… É um caminho de
santidade. É uma vocação. Quem tem a coragem de perseverar até ao fim?

Matrículas na catequese – Abertas as Inscrições. Queiram os pais registar já para

10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
Celebrou-se a data de 10 de Junho de 1580, data da morte de Camões, sendo também
este o dia dedicado ao Anjo Custódio de Portugal. Este é também o dia da Língua
Portuguesa, do cidadão nacional e das Forças Armadas. Dia do Santo Anjo da Guarda de
Portugal: Os Anjos que fazem parte desse mundo invisível, a que se estende também a
acção criadora de Deus, vivem inteiramente dedicados ao louvor e ao serviço de Deus. A
inteligência humana tem dificuldade em exprimir a natureza dessas criaturas espirituais. A
sua missão, porém, é-nos mais conhecida através da Bíblia, que, em tantos passos, dá
testemunho acerca da existência dos Anjos. Mensageiros de Deus, em momentos
decisivos da História da Salvação, os Anjos estão encarregados da Guarda dos homens
(Mt. 18, 10: Act. 12,3) e da protecção da Igreja (Ap. 12, 1-9). A fé cristã crê também que cada
nação em particular tem um Anjo encarregado de velar por ela. Em Portugal a devoção
ao Anjo da guarda é muito antiga. Tomou, porém, um incremento especial com as
Aparições do Anjo, em Fátima, aos Pastorinhos. Foi D. Pio XII que mandou inserir esta
comemoração no Calendário Litúrgico português.
Cartório Paroquial de Oliveira de Azeméis – R. P. Salgueiro - 82 - Tel.256682773
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O projeto é exigente. O profeta explica-o através de
imagens cheias de graça e ternura (1.ª Leit.)
O apóstolo anima os cristãos a aceitar e seguir esse
projeto aceitando rodas as renúncias e exigências (2.ª
Leit.)
Que belas comparações: a vida cristã é a planta
tratada, alimentada, protegida para vir a dar fruto
(Evang.º)
Vale a pena louvar o Senhor (Salmo)

Canta, Assembleia
Entrada: Chegue até Vós, Senhor, a minha súplica; inclinai o Vosso ouvido ao meu
clamor, inclinai o Vosso ouvido ao meu clamor.
Comunhão: Formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos nós que comungamos o
mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus!
Final: Cantai ao Senhor um cântico novo pelas maravilhas que Ele operou.

Profissão de Fé
“O caminho faz-se caminhando”... e isto é apenas o começo! A vida é feita de
etapas, cada uma delas com um propósito diferente.
No fim de semana, dia 3 de junho, chegou ao fim mais uma etapa da vida do grupo "A
Semente". É o culminar de uma caminhada que juntos percorremos…
Foram seis anos cheios: cheios de aprendizagens e trabalho, cheios de sorrisos e
paciência, cheios de amor e dedicação.
Desengane-se quem pensa que fazer catequese é, apenas, ensinar. Todos nós temos,
sempre, muito a aprender. Com estas crianças aprendemos a fazer-nos pequeninos para
melhor as conseguirmos entender. A par desta caminhada, sempre de mãos dadas com
cada um de nós, esteve e está Jesus. É Ele a nossa maior inspiração e o nosso
melhor exemplo. "Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os
pequenos…" E é, precisamente, com este espírito que devemos viver: aqui, na
catequese, na família e mesmo nos vários grupos onde estamos inseridos. Jesus é o
amor que vive em nós e o guia desta longa caminhada.
A vocês, crianças do 6º ano, as nossas pequenas/grandes sementes, desejamos o
melhor com a certeza de que o caminho não termina aqui, isto é apenas o início de uma
grande viagem que irão fazer! Não desistam nunca porque, afinal, "o caminho faz-se
caminhando...".
Os catequistas do 6º ano "A Semente"

Dia Paroquial do Doente
No passado dia 27 de Maio de 2018, viveu-se o Dia paroquial do Doente e do Irmão
Idoso na Igreja Matriz de Oliveira de Azeméis. O acontecimento festivo foi presidido pelo
reverendíssimo pároco, o Sr. Padre Albino. Iniciou-se com a reza do terço do Santo
Rosário pelas 14:15 horas com exposição do Santíssimo Sacramento.
Seguiu-se a Celebração Eucarística pelas 15:00 horas. Receberam o Sacramento da
Santa Unção cerca de 102 irmãos entre idosos e doentes.
O sofrimento «não tem férias» torna o homem profundo no ser e desliga-o dos ídolos, do
ter e do prazer. O sofrimento é o «pára-raios» que diariamente nos defende de tentações,
é o íman maravilhoso da misericórdia divina, humanizar a doença é tratar o doente como
a criatura de Deus, o irmão em Cristo.
O sofrimento de Cristo não terminou no calvário, mas na glória. Antes da bênção os
nossos irmãos fizeram a consagração dos doentes ao Imaculado Coração de Maria,
irmão, irmã, Santa Teresa de Calcutá, deixou-nos ensinamentos muito belos como: a pele
vai ficando enrugada, o cabelo branco, os dias convertem-se em anos, o mais importante
não muda! A tua força interior e as tuas convicções não têm idade, enquanto estiveres
vivo, se tens saudades do que fazias, torna a fazê-lo, não deixes que se enferruje o ferro
que há em ti, faz com que em lugar de pena, as pessoas sintam respeito por ti, quando
não conseguires correr, trota, quando não possas trotar, caminha, quando não possas
caminhar, usa a bengala, mas nunca te detenhas.
Pelos irmãos doentes: Olinda Bodas

Leitura I
Leitura da profecia de Ezequiel

Ez 17, 22-24

Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais
altos, Eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto. Na
excelsa montanha de Israel o plantarei e ele lançará ramos e dará frutos e tornarse-á um cedro majestoso. Neles farão ninho, todas as aves, toda a espécie de
pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão-de
saber que, Eu sou o Senhor; humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta,
faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 91(92), 2-3.13-14.15-16 (R. cf. 2a)

Refrão: É bom louvar-Vos, Senhor.
LEITURA 11
2 Cor 5. 6-10
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo que, enquanto
habitarmos neste corpo, vivemos como exilados, longe do Senhor, pois
caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E com esta confiança, preferíamos
exilar-nos do corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos empenhamos
em ser-lhe agradáveis, quer continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de sair
dele. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que receba
cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, quer o bem, quer o mal.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO
Mc 4, 26-34
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «0 reino de Deus é como um homem que
lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente
germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta,
depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo
mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: «A que
havemos de comparar o reino de Deus? Em que parábola o havemos de
apresentar? É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a
menor de todas as sementes que há sobre a terra; mas, depois de semeado,
começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de
tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra».
Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme
eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas; mas, em
particular, tudo explicava aos seus discípulos.
Palavra da salvação.

