Ascensão do
Senhor

Hoje celebramos a festa da Ascensão de Jesus
ao Céu. Na verdade, o dia da Ascensão foi na
quinta-feira passada, que se chama quinta-feira
de Ascensão. Em alguns países, a quinta-feira
de Ascensão é feriado, mas com em Portugal
não é, festeja-se a Ascensão no domingo
seguinte.
Como vocês sabem, Jesus ressuscitou no
Domingo de Páscoa e apareceu várias vezes ao
apóstolos e outros discípulos, para que
percebessem que Ele, Jesus, tinha vencido a
morte e estava vivo.
Depois, quarenta dias após a ressurreição,
despediu-se dos apóstolos, prometeu que não
os deixaria sós e que lhes enviaria o Espírito
Santo para lhes dar força e coragem e mandoulhes que fossem por todo o mundo ensinando a
todos os povos o que Ele lhes tinha ensinado.
Então, ali, à vista deles, subiu para o Céu, para
junto de Deus Pai.

Leitura: Actos 1, 1 - 11
Leitura dos Actos dos Apóstolos
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a
fazer e a ensinar, até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo
Espírito Santo, as suas instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a
eles que, depois da sua morte, Se apresentou vivo, aparecendo-lhes durante
quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à
mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a
promessa do Pai, "do Qual -disse Ele -Me ouvistes falar.
Deveis ficar em Jerusalém, aguardando a promessa de meu Pai, do Qual já Me
ouvistes falar. Na verdade, João baptizou com água; vós, porém, sereis
baptizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias.
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar:
Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?
Ele respondeu-lhes:
- O que vai acontecer e quando, é decidido por meu Pai, e vós não tendes que o
saber; mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e por todo o
mundo.
Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem escondeu-O a seus olhos. Eles
ficaram a olhar para o Céu, enquanto Jesus Se afastava; então viram dois Anjos,
que disseram:
- Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio
de vós foi elevado para o Céu, voltará um dia, do mesmo modo que O vistes ir
para o Céu.

Evangelho: Mc 16, 15 - 20
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Doze e disse-Ihes:
- Ide por todo o mundo e ensinai o Evangelho a toda a gente. Quem acreditar e for
baptizado será salvo; mas quem não acreditar será condenado.
- Eis os milagres que farão os que acreditarem em Mim: 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 ajudavaos, permitindo-lhes que fizessem milagres para que a pessoas acreditassem no que
eles ensinavam.

Hoje vamos conhecer os MISTÉRIOS LUMINOSOS, que são os mistérios
do ROSÁRIO que se rezam às quintas-feiras. Os mistérios luminosos
lembram-nos os acontecimentos mais importantes da vida pública de
Jesus, em adulto. Completa, e põe o número correspondente em cada
quadradinho
1 – O __________________ de Jesus.
2 – As ________________de Caná. O primeiro milagre de Jesus.
3 – O anúncio do ___________ de Deus. Um convite à conversão.
4 – A ______________________de Jesus no Monte Tabor.
5 – A ________________ ceia. A instituição da Eucaristia.
ÚLTIMA

BAPTISMO

TRANSFIGURAÇÃO
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REINO

JESUS MANDOU AOS APÓSTOLOS QUE FOSSEM POR TODO O MUNDO ENSINAR O
QUE ELE LHES TINHA ENSINADO.
TU NÃO PODES IR POR TODO O MUNDO MAS, SE CALHAR, TENS ALGUNS AMIGOS
QUE NUNCA OUVIRAM FALAR DE JESUS. PODES CONTAR-LHES ALGUMAS
HISTÓRIAS DE JESUS, E FALAR-LHES DA MISSA E DA CATEQUESE.
HÁ OUTROS MENINOS QUE JÁ OUVIRAM FALAR DE JESUS, MAS NÃO VÃO À
CATEQUESE NEM À MISSA. A ESSES, PODES DIZER-LHES QUE PEÇAM AOS PAIS
PARA OS INSCREVEREM NA CATEQUESE NO PRÓXIMO ANO.

No domingo passado, os meninos do segundo catecismo tiveram a sua Festa do
Pai Nosso. Foi uma festa muito bonita.
Neste domingo é a vez dos meninos do quinto catecismo terem a sua festa: a
Festa da Esperança.

Durante todo o ano há várias peregrinações a Fátima. Mas, a maior de todas
é no dia 13 de Maio. Nesse dia, há sempre muita gente, especialmente se
calhar num sábado ou domingo (este ano não aconteceu assim).
Muitas pessoas resolvem ir a pé, desde o local onde moram: há pessoas que
vão de Lisboa, do Porto, ou de locais ainda mais longe. Para isso é
necessário ter muito cuidado; comos automóveis, com o sol e calor, com os
sapatos para não ferirem os pés, enfim, com tudo. É uma grande viagem.

A festa começa no dia 12 à noite com uma grande vigília e procissão de velas.

Depois, no dia 13, reza-se o terço na capelinha das aparições, há uma Missa,
e uma procissão em que a imagem de Nossa Senhora percorre todo o recinto
para voltar à capelinha e as pessoas acenam com lençoa brancos. É muito
bonito. Um dia, podes pedir aos teus pais que te levem lá no dia 13 de Maio

