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Palavra ...
OS CRISTÃOS NÃO PODEM INSTALAR-SE
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere
que, no final do caminho percorrido no amor e na doação, 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 projeto libertador de Deus para os
homens e para o mundo.
No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a
vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como
testemunhas do projeto de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, a
oferecer aos homens a vida nova e definitiva.
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa:
Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus – a mesma vida que espera todos os que percorrem o
mesmo “caminho” que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a
olhar para o céu, numa passividade alienante; mas têm de ir para o meio dos homens continuar o projeto de Jesus.
A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que
foram chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa “esperança” de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo
“corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo reside no
seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que se torna hoje presente no meio dos homens.
***
Olhar para o céu e partir! No livro dos Actos, Lucas diz que os Apóstolos, vendo Jesus elevar-Se à vista deles estavam de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava.
E que se apresentaram dois homens vestidos de branco, que disseram: “Homens da
Galileia, porque estais a olhar para o Céu?” Conhecemos bem esta tentação de
“ficar aí”, aqui e agora. Dito de outro modo: mantermo-nos e, se possível, instalarmo-nos naquilo que temos, naquilo que somos. É mais seguro apoiarmo-nos na
nossa experiência, não mudando os nossos hábitos, as nossas opiniões! Os Apóstolos passaram por isso! Eles imaginaram que a sua aventura duraria muito tempo, que
poderiam instalar-se no reino que Jesus iria certamente estabelecer. Com o convite
do Ressuscitado a irem pelo mundo inteiro pregar a Boa Nova, com a pergunta
dos anjos, eles têm que partir, deixar os seus hábitos, o seu cantinho de terra. Que
transformação! Não poderão mais parar. Devem ir até aos confins da terra. No seguimento dos Apóstolos, os cristãos não podem instalar-se. A Igreja não pode parar
nem fixar-se num momento do tempo, muito menos andar para trás. Não basta
olhar para o céu para encontrar solução para os problemas. Acabou a nostalgia
do passado. Os cristãos devem ser homens do seu tempo, sem medo das novidades. Jesus lança-nos para lá das nossas rotinas, para que inventemos hoje os meios de tornar compreensível a Boa Nova, como os Apóstolos souberam fazê-lo, ao
irem para além da Lei de Moisés. Os cristãos? Homens que se deixam levar pelo grande sopro do Espírito.

Comunidade ...

Informando
O texto, retirado dos Sermões de São Leão Magno, papa, (Sermão 1 da
Ascensão, 2-4: PL 54, 395-396) (Sec. V), que se leu recentemente (Ofício de
Leitura da quarta-feira da Semana VI da Páscoa), é certamente conhecido,
mas tão belo e consolador a animar a nossa fé e a nossa esperança, que
nos pareceu ficaria bem partilhá-lo aqui.
Os dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor
Aqueles dias, irmãos caríssimos, que decorreram entre a ressurreição do
Senhor e a sua ascensão, não foram passados na ociosidade; pelo contrário, neles se confirmaram grandes sacramentos, neles foram revelados
grandes mistérios.

No decorrer destes dias foi afastado o medo da morte cruel e proclamada
a imortalidade não só da alma mas também do corpo. Nestes dias, mediante o sopro do Senhor, todos os Apóstolos receberam o Espírito Santo;
nestes dias foi confiado ao apóstolo São Pedro, mais que a todos os outros, o cuidado do rebanho do Senhor, depois de ter recebido as chaves
do reino.
Durante esses dias, o Senhor juntou-Se, como terceiro companheiro, a
dois discípulos que iam de viagem e, para dissipar todas as trevas das
nossas dúvidas, repreendeu a lentidão de espírito desses homens cheios
de medo e pavor. Os seus corações, por Ele iluminados, receberam a chama da fé e foram-se convertendo de tíbios em ardentes, à medida que o
Senhor lhes ia explicando as Escrituras. Ao partir do pão, quando estavam sentados com Ele à mesa, abriram-se-lhes também os olhos. Abri-

ram-se os olhos dos dois discípulos, como os dos nossos primeiros pais.
Mas quanto mais felizes foram os olhos dos dois discípulos ante a glorificação da própria natureza, manifestada em Cristo, do que os olhos dos
nossos primeiros pais ante a vergonha da própria prevaricação!
Portanto, irmãos caríssimos, durante todo este tempo, decorrido entre a
ressurreição do Senhor e a sua ascensão, a providência de Deus esforçou
-se por ensinar e insinuar, não só nos olhos mas também nos corações
dos seus, que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo era tão real como o
seu nascimento, paixão e morte.
Por isso, os bem-aventurados Apóstolos e todos os discípulos, que esta-

vam tão perturbados com a tragédia da cruz e hesitavam em acreditar na
ressurreição, foram fortalecidos de tal modo pela evidência da verdade
que, quando o Senhor subiu aos Céus, não somente não experimentaram
tristeza alguma, mas, pelo contrário, encheram-se de grande alegria.
E era verdadeiramente grande e inefável a causa da sua alegria: à vista
daquela santa multidão, contemplavam a natureza humana que subia a
uma dignidade superior à de todas as criaturas celestes, ultrapassando
as hierarquias dos Anjos e a altura sublime dos Arcanjos, para ser recebida junto do Eterno Pai, que a associou ao trono da sua glória, depois de a
ter unido na pessoa do Filho à sua própria natureza divina.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Maio

Domingo

Igreja

15.00

Secretariado Permanente

15 Maio

Terça

Centro

21.30

CPM - Sessão 6

18 Maio

Sexta

Centro

21.15

Retiro da Profissão de Fé

19 Maio

Sábado

Centro

10.00

Reunião de Leitores

19 Maio

Sábado

Centro

16.00

Vigília de Pentecostes

19 Maio

Sábado

Igreja

21.30

Profissão de Fé

20 Maio

Domingo

Igreja

11.00

Encerramento do CPM

20 Maio

Domingo

Centro

17.00

Acontece …
24 de Maio - Dia de São Domingos e da Comunidade
26 de Maio - Procissão Interparoquial de Nª Senhora
31 de Maio - Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
LEITURAS

13 - ASCENSÃO DO SENHOR
Act. 1, 1-11 / Sal. 46 / Ef. 1, 17-23 ou Ef. 4, 1-13 / Mc. 16, 15-20 / Semana III do Saltério

14
15
16
17
18
19

- 2ª Feira
- 3ª Feira
- 4ª Feira
- 5ª Feira
- 6ª Feira
- Sábado

-

Act. 1, 15-17. 20-26
Act. 20, 17-27
Act. 20, 28-38
Act. 22, 30: 23, 6-11
Act. 25, 13b-21
Act. 28, 16-20. 30-31

Sal. 112
Sal. 67
Sal. 67
Sal. 15
Sal. 102
Sal. 10

Jo. 15, 9-17
Jo. 17, 1-11a
Jo. 17, 11b-19
Jo. 17, 20-26
Jo. 21, 15-19
Jo. 21, 20-25

20 - DOMINGO DE PENTECOSTES
Act. 2, 1-11 / Sal. 103 / 1Cor. 12, 3b-7. 12-13 / Jo. 20, 19-23 / Semana III Saltério (Vol. III)

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30
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