TERÇO DOS HOMENS Neste Domingo, dia 13
de Maio, realiza-se mais um Terço dos Homens,
a partir das 21h15 na Igreja Paroquial.
Serão acolhidos todos os homens para rezarmos
um terço meditado. Esta iniciativa de um grupo
de Homens de Schoensttat, que se realiza no dia
13 de cada mês, responde ao pedido de Nossa
Senhora em Fátima e testemunha a nossa Fé. Vamos levar esta mensagem ao mundo!
ASCENSÃO DO SENHOR Neste Domingo celebra-se a Ascensão do Senhor e o Dia Mundial
dos Meios de Comunicação Social. Os ofertórios das missas destinam-se precisamente aos
meios de comunicação social da Igreja Católica.
PROCISSÃO EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA As Paróquias de S. Francisco Xavier

e de Santa Maria de Belém convidam os paroquianos para uma procissão a realizar no próximo dia 25 de Maio, às 21:30. A concentração
e partida será na Igreja de S. Francisco Xavier,
rumo ao Mosteiro dos Jerónimos, onde terá lugar a oração final de consagração a N. Senhora.
Percurso: Rua João Dias – Av. Ilha da Madeira –
Rua dos Jerónimos.
Para o transporte do andor, vão ser constituídas
equipas de voluntários, o mais homogéneas
possível em termos de altura. Os interessados
em transportar o andor devem preencher uma
ficha, disponível nas duas Paróquias. Participe!
Convide os seus familiares, vizinhos e amigos!
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA Realiza-se no próximo sábado, dia 19 de Maio uma Peregrinação a Fátima, em conjunto com a Paróquia de
Santa Maria de Belém. Às 11:00, celebraremos a
Santa Missa na Igreja Paroquial de Fátima, sede
da paróquia em que viveram os Santos Francisco e Jacinta e a Venerável Irmã Lúcia de Jesus,
visitando em seguida as suas casas. O almoço,
para quem se inscrever e cujo valor acresce ao
da viagem, será na Casa de Nossa Senhora das
Dores, às 13:30. Às 17:00 terá lugar a Adoração
ao Santíssimo Sacramento na Capela do Semi-

EVANGELHO deste domingo: Mc 16, 15-20

Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e
disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar
e for baptizado será salvo; mas quem não
acreditar será condenado. Eis os milagres que
acompanharão os que acreditarem: expulsarão
os demónios em meu nome; falarão novas
línguas; se pegarem em serpentes ou beberem
veneno, não sofrerão nenhum mal; e quando
impuserem as mãos sobre os doentes, eles
ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, depois
de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e
sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a
pregar por toda a parte e o Senhor cooperava
com eles, confirmando a sua palavra com os
milagres que a acompanhavam.

nário da Consolata. A partida para Lisboa será
às 18:00.
Preço da viagem: 16 € (crianças até aos 10 anos:
8€); preço do almoço: 10 €.
As inscrições deverão ser entregues no Secretariado Paroquial de Santa Maria de Belém, no
horário de expediente. Participe!
PEDITÓRIO PARA VICENTINAS No próximo
fim-de-semana, 19 e 20 de Maio, no final das
Missas vai haver peditório para Conferência Vicentina. Ajudem quem dá ajuda aos que mais
precisam, na nossa paróquia.
O ACOLHIMENTO na Paróquia precisa de voluntários para as manhãs de 3ª feira, de 15 em
15 dias, no horário das 10:00 às 13:00. Pede-se
a quem estiver disponível que contacte o Pe.
Marcos. Bem-hajam!
DINHEIROS PARA A IGREJA

Ofertórios para a Nova Igreja - 1.188,67 €
Primeira Comunhão Colégio S. José - 498,40 €
Donativo Nova Igreja - 250,00 €
Caixas - 50,91 €
Quiosque - 214,21 €
Côngrua - 130,00 €
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A FESTA DA ASCENSÃO
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 projecto libertador de Deus para
os homens e para o mundo.
Jesus ressuscitado aparece aos discípulos,
ajuda-os a vencer a desilusão e o
comodismo e envia-os em missão, como
testemunhas do projecto 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.
A festa da Ascensão de Jesus é, sobretudo,
Giacomo Cavedone. Ascensão de Cristo
o momento em que os discípulos tomam
consciência da sua missão e do seu papel no mundo. A Igreja é, essencialmente,
uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de
salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos homens. Dehonianos.pt
DOMINGO: Solenidade da Ascensão do Senhor; Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. Act 1, 1-11; Ef 1, 1723 ou Ef 4, 1-13; Mc 16, 15-20. SEGUNDA: Festa de S. Matias, Apóstolo. Act 1, 15-17.20-26; Jo 15. TERÇA: Act 20,
17-27; Jo 17, 1-11a. QUARTA: Act 20, 28-38; Jo 17, 11b-19. QUINTA: Act 22, 30: 23, 6-11; Jo 17, 20-26. SEXTA:
S. João I, papa e mártir. Act 25, 13b-21; Jo 21, 15-19 SÁBADO: Act 28, 16-20. 30-31; Jo 21, 20-25. PRÓXIMO
DOMINGO: Domingo de Pentecostes. Act 2, 1-11; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 ou Gal 5, 16-25; Jo 20, 19-23 ou Jo 15, 2627; 16, 12-15.

LIBERTAÇÃO E EXALTAÇÃO

TOPOGRAFIA DO ESPÍRITO

P. Antonio Rivero, México

Papa Francisco, Maio 2017

Em primeiro lugar, a Ascensão é a festa da libertação, pois é uma partida de Cristo para ao
Pai, depois de cumprir a sua missão redentora
aqui na Terra.
Libertação da solidão e do pranto, dos afãs
desta vida, das fraquezas passionais do coração, das inclemências desta sociedade, do
ódio e guerras; da impertinência dos homens,
ou como diria Teresa de Ávila, de “este cárcere
e estes ferros nos quais a alma está metida”.
E com a libertação, vem o grito de alegria e
júbilo. Por que não ir desde agora desatando
tantos fios que nos ligam a esta terra e assim
experimentar no coração esta verdadeira liberdade que Cristo ganhou para nós?
Em segundo lugar, a Ascensão, além de ser
uma libertação é uma exaltação; de Cristo
como Filho predilecto do Pai, agora já sentado à direito de Deus. Exaltação, mas mostrando já gloriosos os sinais e os estigmas da sua
flagelação.
Hoje é o dia da exaltação dos grandes valores
transcendentais frente aos contravalores terrenos.

Há três lugares referenciais na vida de cada
cristão: a Galileia, o céu e o mundo. A eles
correspondem outras três palavras - Memória,
oração e missão - que identificam o caminho
de cada um.
Jesus, durante os quarenta dias transcorridos
da ressurreição até à Ascensão, entretinha-se
com os discípulos: ensinava-lhes, acompanhava-os, preparava-os para receber o Espírito Santo... animava-os. E são precisamente as
Escrituras que indicam os três lugares referenciais do nosso caminho cristão, três palavras
que revelam sempre como deve ser o nosso
caminho.
A primeira palavra, Galileia, foi dita à primeira
apóstola, Madalena: «Vai e diz aos discípulos
que vão à Galileia».
Aí ocorreu o primeiro encontro com Jesus,
é o lugar onde Jesus se encontrou com eles,
escolheu-os, ensinou-lhes desde o início, convidou-os a segui-l’O. Um lugar que se reapresenta na vida de cada cristão: cada um de nós
tem a própria Galileia. É o momento no qual
nos encontrámos com Jesus, em que Ele se
manifestou, em que O conhecemos. Também
nós sentimos esta alegria, este entusiasmo de
O seguir. A própria Galileia não é igual para
todos: “Encontrei o Senhor desta forma, encontrei o Senhor assim”.
A Galileia, afinal de contas, indica para cada
um a graça da memória, porque para ser um
bom cristão é necessário ter sempre a recordação do primeiro encontro com Jesus ou
dos encontros sucessivos. Será ela no momento da provação a dar a certeza.

Finalmente, a Ascensão é o dia da salvação.
A salvação existe e é possível. Hoje temos um
homem seguro da sua salvação: Jesus Cristo,
verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Hoje temos um homem-Deus que nos oferece a sua salvação, e por isto nos precedeu e
nos está a preparar esta salvação que é o céu.
Isto é motivo de grande alegria para todos.
A salvação é possível! Também para os homens e mulheres, e não só para os anjos.

Ascensão de Cristo

A segunda palavra que se encontra nesta topografia do espírito é Céu.
Por exemplo, encontra-se no trecho em que
se narra a Ascensão do Senhor: os apóstolos
mantinham os olhos fixos no céu a tal ponto
que alguns anjos lhes disseram: «Mas, por que
estais a olhar para o céu... Ele partiu. Está lá.
O Céu é onde agora está Jesus, mas não separado de nós; fisicamente sim, mas está
sempre unido connosco para interceder por
nós. Lá Jesus mostra ao Pai as chagas, o preço
que pagou por nós, pela nossa salvação. Assim como era necessário recordar o primeiro
encontro com a graça da memória, devemos
pedir a graça de contemplar o Céu, a graça
da prece, a relação com Jesus na oração, neste momento nos ouve, está connosco. Como
disse a Paulo, também a nós diz: «Não temas
porque estou contigo». Por conseguinte, o
Céu é o segundo lugar referencial da vida.
Por fim, o mundo. Também no Evangelho da
Ascensão lê-se que Jesus diz aos discípulos:
Ide e fazei discípulos em todas as nações Dis-

to compreendemos que o lugar do cristão é o
mundo para anunciar a Palavra de Jesus, para
anunciar que fomos salvos, que Ele veio para
nos dar a graça, para nos levar todos com Ele
diante do Pai.
Eis então delineada a topografia do espírito
cristão. Trata-se de três lugares referenciais da
nossa vida: a memória - a Galileia; a oração, a
intercessão o Céu; e a missão ir pelo mundo
um cristão deve mover-se nestas três dimensões e pedir a graça da memória.
Depois, é preciso orar, olhar para o céu porque Ele está lá para interceder. Por fim, ir em
missão.
Ou seja, viver e dar testemunho do Evangelho, é anunciar às pessoas como é Jesus. Isto,
faz-se com o testemunho e com a Palavra.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9
REFRÃO:

Por entre aclamações e ao som da trombeta,
ergue-Se Deus, o Senhor.

