
 

 

 

Palavra 
A ASCENÇÃO DE JESUS 

 
A Festa da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos, suge-
re que, no final do caminho percorrido no amor e na doa-
ção, 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 mun-
do. 
O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus ressus-
citado com os seus discípulos, num monte da Galileia. A co-
munidade dos discípulos, reunida à volta de Jesus ressusci-

tado, reconhece-O como o seu Senhor, adora-O e recebe d'Ele a missão 
de continuar no mundo o testemunho do "Reino". 
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, 
depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida defi-
nitiva 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 esperan-
ça 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 tor-
na, hoje, presente no meio dos homens. 
 

*** 
É um tremendo desafio testemunhar, hoje, no mundo os valores do 
"Reino" (esses valores que, muitas vezes, estão em contradição com aquilo 
que o mundo defende e que o mundo considera serem as prioridades da vi-
da). Com frequência, os discípulos de Jesus são objeto da irrisão e do escár-
nio dos homens, porque insistem em testemunhar que a felicidade está no 
amor e no dom da vida; com frequência, os discípulos de Jesus são apresen-
tados como vítimas de uma máquina de escravidão, que produz escravos, 
alienados, vítimas do obscurantismo, porque insistem em testemunhar que a 
vida plena está no perdão, no serviço, na entrega da vida. O confronto com o 
mundo gera muitas vezes, nos discípulos, desilusão, sofrimento, frustração... 
Nos momentos de deceção e de desilusão convém, no entanto, recordar as 
palavras de Jesus: "Eu estarei convosco até ao fim dos tempos". Esta certeza 
deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acredita-
mos. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Comunidade 



Informando 
A ascensão do Senhor aumenta a nossa fé 

Assim como na solenidade da Páscoa a ressurreição do Senhor foi para 
nós motivo de grande júbilo, também agora nos enche de alegria inefável 
a sua ascensão aos Céus, porque recordamos e veneramos o dia em que 
a humildade da nossa natureza foi exaltada, em Cristo, acima de toda a 
milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos Anjos, para além da subli-
midade de todas as potestades, e associada ao trono de Deus Pai. Toda a 
vida cristã se funda e eleva sobre uma série admirável de acções divinas, 
pelas quais a graça de Deus nos manifesta sabiamente todos os seus pro-
dígios, de tal modo que, embora se trate de mistérios que escapam à per-
cepção humana e que inspiram um profundo temor reverencial, nem por 
isso vacile a fé, esmoreça a esperança ou se resfrie a caridade. 
Nisto consiste, efectivamente, o vigor das almas grandes e a luz dos co-
rações fiéis: crer, sem hesitar, naquilo que não se vê com os olhos do 
corpo, e fixar o desejo aonde não pode chegar a vista. Como poderia nas-
cer esta piedade, ou como poderíamos ser justificados pela fé, se a nossa 
salvação consistisse apenas naquilo que nos é dado ver? 
Assim, o que na vida do nosso Redentor era visível passou para os ritos 
sacramentais; e, para que a fé fosse mais firme e autêntica, à visão suce-
deu a doutrina, em cuja autoridade se devem apoiar os corações dos 
crentes, iluminados pela luz celeste. 
Esta fé, aumentada com a ascensão do Senhor e robustecida com o dom 
do Espírito Santo, nem os grilhões, nem os cárceres, nem os exílios, nem 
a fome, nem o fogo, nem as dilacerações das feras, nem os tormentos 
inventados pela crueldade dos perseguidores a puderam jamais atemori-
zar. Em defesa desta fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, 
meninos de tenra idade e frágeis donzelas combateram até ao derrama-
mento do sangue. Esta fé expulsou os demónios, afastou as doenças, 
ressuscitou os mortos. 
Por isso, até os santos Apóstolos que, apesar dos milagres que tinham 
contemplado e dos ensinamentos que tinham recebido, ainda se atemori-
zaram perante as atrocidades da paixão do Senhor e hesitaram ante a 
notícia da sua ressurreição, receberam da ascensão do Senhor um pro-
gresso tão grande que tudo o que antes era motivo de temor se conver-
teu em motivo de alegria. Toda a contemplação do seu espírito se con-
centrava na divindade d’Aquele que estava sentado à direita do Pai; ago-
ra, sem a presença visível do seu Corpo, podiam compreender mais clara-
mente, com os olhos do seu espírito, que Aquele que ao descer à terra 
não tinha deixado o Pai, também não abandonara os discípulos ao subir 
ao Céu. 
Foi então, caríssimos, que o Filho do homem Se manifestou de um modo 
mais sagrado e sublime como Filho de Deus, quando foi recebido na gló-
ria da majestade do Pai, e de um modo novo e inefável começou a estar 
mais presente no meio de nós pela sua divindade, quando se ocultou a 
nós a sua humanidade visível. 
Então, a nossa fé começou a adquirir um maior e progressivo conheci-
mento da igualdade do Filho com o Pai e a prescindir da presença palpá-
vel da substância corpórea de Cristo, pela qual Ele é inferior ao Pai; por-
que, subsistindo a natureza do Corpo glorificado, a fé dos crentes é atraí-
da para lá onde o Filho Unigénito, igual ao Pai, poderá ser tocado, não já 
pela mão carnal mas pela contemplação do espírito. (Breviário, dos Ser-
mões de São Leão Magno, papa, Séc. V; quinta-feira da Semana VI da Páscoa) 
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Recomeço das Eucaristias Comunitárias: 

Para evitar constrangimentos no recomeço das Eucaristias Comu-
nitárias contamos com a preciosa ajuda de vários irmãos que fa-
rão parte da Equipa de Acolhimento e Ordem que auxiliarão ori-
entando-nos quer na entrada da igreja, quer à saída da mesma.  

Horários: Sábado - 19h; Domingo - 9h e 19h; Semana - 19h 

 Calendário Paroquial Dia  

Santíssima Trindade 7 de Junho Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 18h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS  24 - DOMINGO VII DA PÁSCOA - ASCENSÃO DO SENHOR 

Act. 1, 1-11   /  Sal. 46 (47)  /  Ef. 1, 17-23  /  Mt. 28, 16-20  /  Semana III do Saltério  

 

31 - DOMINGO DE PENTECOSTES 

Act. 2, 1-11   /  Sal. 103 (104)  /  1 Cor. 12, 3b-7. 12-13  /  Jo. 20, 19-23  /  Semana I do Saltério  

Sal. 67 (68) 

Sal. 67 (68) 

Sal. 67 (68) 
Sal. 15 (16) 

Sal. 102 (103) 

Sal. 10 (11) 

Jo. 16, 29-33 

Jo. 17, 1-11a 

Jo. 17, 11b-19 
Jo. 17, 20-26 

Jo. 21, 15-19 

Jo. 21, 20-25 

Act. 19, 1-8 

Act. 20, 17-27 

Act. 20,  28-38 
Act. 22, 30: 23, 6-11 

Act. 25, 13b-21 

Act. 28, 16-20. 30-31 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 
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29 
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