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palavra …

Solenidade da Ascensão do Senhor
A festa que hoje vivemos sugere que, no final do caminho está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus
seguidores, que devemos continuar a realizar o projecto libertador de Deus para os homens e
para o mundo.
O Evangelho descreve o encontro final entre Jesus e os discípulos. Estes, reconhecem-nO
como o seu Senhor, adoram-nO e recebem d’Ele a missão de continuar no mundo o testemunho do “Reino”.
A Igreja de Jesus é, essencialmente, uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos homens e
que deixou nas mãos e no coração dos discípulos. Esta missão é universal, a missão dos discípulos destina-se a todas as nações.
O Evangelho, para além deste espírito missionário, dá conta das duas fases da iniciação
cristã, conhecidas da comunidade de Mateus: o ensino e o baptismo. Começava-se a catequese e quando os discípulos estavam preparados eram baptizados, selando a íntima vinculação
com o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Como última nota, o Evangelho indica que Jesus estará sempre com os discípulos («até ao
fim dos tempos»). Esta afirmação expressa a convicção de que Jesus ressuscitado estará sempre com a sua Igreja, acompanhando a comunidade dos discípulos na sua marcha pela história, ajudando-a a superar as crises e as dificuldades da caminhada.
Estou consciente de que a Igreja – a comunidade dos discípulos de Jesus, a que eu também
pertenço – é, hoje, a presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos homens? Como é
que procuro testemunhar o “Reino” na minha vida de todos os dias? Em casa, no trabalho
ou na escola, na paróquia, na comunidade religiosa?

comunidade …

Continuamos hoje a tentativa de síntese de conteúdo da

sessão da Formação Paroquial de 7 de Maio, iniciada no n.º 35 da “Não esqueça que
…”, continuando o enunciado de alguns tópicos fundamentais.
Tradição e Escritura derivam, pois, da mesma fonte, o Evangelho, aqui no sentido genérico de Boa Nova da Salvação em Jesus Cristo.
“… esta sagrada Tradição e a Sagrada Escritura dos dois Testamentos são como um
espelho no qual a Igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe,
até ser conduzida a vê-Lo face a face, tal qual Ele é Cfr. 1 Jo 3, 2).”
“A Sagrada Escritura é a Palavra (locutio) de Deus enquanto foi escrita por inspiração
do Espírito Santo; a sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos Apóstolos a Palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo
aos Apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam na sua pregação; […]” (DV 9);
“[…] o encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus escrita ou contida na
tradição, foi confiada só ao magistério vivo da Igreja cuja autoridade é exercida em
nome de Cristo.” (DV 10);
“Este magistério não está acima da Palavra de Deus, mas sim ao seu serviço” (DV 10);
A Sagrada Escritura na vida da Igreja
“A Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio Corpo do
Senhor, não deixando jamais de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus quer da do corpo de Cristo” (DV 21). As Sagradas Escrituras não
são um romance, foram escritas para ser proclamadas. Assim, o Leitor, não lê para si:
proclama. Para que nós ouçamos e possamos aclamar como Palavra do Senhor.
São, juntamente com a Tradição, a regra suprema da Fé. (DV 21). Em Act 2, 4247 e 4, 32-34, parece apresentar-se uma Comunidade muito diferente das nossas,
próxima da perfeição. Não tão diferentes assim pois logo se refere o descontentamento
e murmurações dos helenistas contra os hebreus (Act 6, 1) e o episódio de Ananias e
Safira (Act 5, 1-11). Precisamos de saber ver como também nas nossas Comunidades
é verdade a caridade fraterna, quanto são assíduas à fracção do pão. Como quer que
seja, a vida de cada Comunidade, como a vida de cada crente não pode deixar de se
confrontar permanentemente com as Escrituras.
São inspiradas por Deus. Não de uma forma mágica mas porque, de facto, se realizam na nossa vida concreta. Não há grandes explicações. A não ser que eu próprio,
cada um de nós, pode testemunhar que é assim.
Escritas de uma vez para sempre. Claro que há variantes textuais e por isso edições críticas. Hoje, com o avanço dos estudos bíblicos, podemos dizer que temos a
Sagrada Escritura “como ela foi escrita”.
Dão-nos a Palavra de Deus. Não se trata simplesmente de dizer como foi, mas de
contar como é que é. Às vezes damos menos atenção à Palavra de Deus. Ela não pode
ser um pretexto para outra qualquer palavra, ainda que seja a do Sr. Pe. na Homilia. É
a Sagrada Escritura que é a Palavra de Deus.
Fazem ouvir a voz do Espírito. Fazem que as nossas vidas sejam de uma ousadia de
que não nos julgávamos capazes. Se não fosse esta acção do Espírito, com os pecados
dos cristãos a Igreja já teria acabado há muito.
É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. (DV 21) E continua:
Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de Seus filhos, a conversar com eles; e é tão grande a força e a virtude da palavra
de Deus que se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja,
alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Por isso se devem aplicar por
excelência à Sagrada Escritura as palavras: «A palavra de Deus é viva e eficaz» (Hebr.
4,12), «capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados», (Act. 20,32; cfr. 1
Tess. 2,13).

Decorrem durante o mês de Junho as inscrições na Catequese para as crianças que completem 6 anos até ao final do ano, bem como a renovação das
inscrições das crianças que frequentam a Catequese.
Se não é crismado, inscreva-se durante este mês de Junho na Catequese de
Adultos. A abertura da catequese será no dia 25 de Setembro.

Terminado um ano escolar e catequético, é tempo da renovação da matricula
na escola e na catequese. Caríssimos pais é da máxima importância a matricula dos vossos filhos nas aulas de Educação Moral e Religiosa Católica pelos
valores autênticos para uma vida humana feliz e comprometida na construção de uma sociedade mais humana e cristã.

Se faz 10, 25, 50 ou 60 anos de casado ou conhece quem o faça, venha festejar esse dia connosco, celebrando essa união em Comunidade, no dia 19 de
Junho, na missa campal no parque das merendas do Calhau, às 11h.
Convidamos a que se inscrevam na secretaria para se tratar da logística.
Nesse dia 19, a missa das 11h não será na Igreja Paroquial mas sim
no Calhau (Missa Campal). Também não haverá a habitual missa das
10h na Igreja de Nossa Senhora do Rosário

Dia 25 de Junho teremos o nosso CPP de avaliação e programação.
Todos os responsáveis devem providenciar para que nesse dia tenham a programação das actividades do seu grupo para o próximo ano.

Durante o mês de Junho os ofertórios do fim-de-semana serão os seguintes:
4/5 Junho - Meios de Comunicação Social (Patriarcado)
11/12 Junho - Apostolado dos Leigos (Patriarcado)
18/19 Junho - Necessidades da Paróquia
25/26 Junho - Cadeira de São Pedro (Patriarcado)

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Conselho da Formação da Fé

6 Junho

Segunda

Centro

21.30

Secretariado Permanente

7 Junho

Terça

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

8 Junho

Quarta

Centro Dia

16.30

Vigília de Pentecostes

11 Junho

Sábado

Igreja

21.30

Rosário com exposição do
Santíssimo Sacramento

13 Junho

Segunda

Igreja

15.00

CPB - Preparação de Pais e
padrinhos de Baptismo

14 Junho
16 Junho

Terça
Quinta

Centro

21.30

Oração de Taizé

14 Junho

Terça

Igreja

21.30

Acontece …

13 de Junho - Solenidade de Santo António
18 de Junho - Peregrinação das Crianças a Fátima
Não haverá a missa das 12h15

19 de Junho - Dia Paroquial da Família - Calhau, 11h
25 de Junho - Arraial Paroquial, 19h30
LEITURAS

5 Sal. 46

Act. 1, 1-11

DOMINGO VII DA PÁSCOA - ASCENSÃO DO SENHOR
Ef. 1, 17-23
Mt. 28, 16-20
Semana III do Saltério

6 - 2ª Feira - Act. 19, 1-8
7 - 3ª Feira - Act. 20, 17-27
8 - 4ª Feira - Act. 20, 28-38
9 - 5ª Feira - Act. 22, 30: 23, 6-11
10 - 6ª Feira - Act. 25, 13b-21
11 - Sábado - Act. 11, 21b-26; 13, 1-3
Act. 2, 1-11

Sal. 103

Contactos:
R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 67
Sal. 67
Sal. 67
Sal. 15
Sal. 102
Sal. 97

Jo. 16, 29-33
Jo. 17, 1-11a
Jo. 17, 11b-19
Jo. 17, 20-26
Jo. 21, 15-19
Jo. 21, 20-25

S. Anjo da Guarda
S. Barnabé

12 - DOMINGO DE PENTECOSTES
1Cor. 12, 3b-7. 12-13
Jo. 20, 19-23
III Volume
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