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29 de maio  
(Ascensão do Senhor) 

 

Hoje é o   

Dia Mundial dos Meios de 
Comunicação Social. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ascensão do Senhor 
 
Celebramos hoje a festa litúrgica da Ascensão do 

Senhor. A Ascensão não deve ser entendida como um 

afastamento físico, material de Jesus. Jesus ficou 

presente no nosso mundo de diversas formas, como nos 

diz a nossa fé. 

Acompanhou os Apóstolos na sua evangelização e 

continua a acompanhar-nos nos caminhos desta vida. 

Pensemos naquilo que para nós representa a 

Ascensão de Jesus e qual a sua importância para a 

nossa vida espiritual. 

Interroguemo-nos numa atitude acolhedora da 

Palavra, a fim de mais conscientemente comungarmos, 

em todas as Eucaristias, o pão da vida, Jesus Cristo. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

cf. Atos 1, 11 
 

Homens da Galileia, porque estais a olhar para o céu? 

Como vistes Jesus subir ao céu, assim há de vir na sua 

glória. Aleluia. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

ESTÁ AO LADO DE CADA UM DE NÓS,  

PARA SEMPRE 
 

Com a entrada de Jesus na glória do Pai, mudou 

alguma coisa aqui na terra? 

Exteriormente, nada. A vida dos homens continuou a 

ser a que era antes: semear e colher, comerciar,  
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construir casas, viajar, chorar e rir, tudo como antes. 

Ora, também os apóstolos não tiveram nenhum 

desconto sobre os dramas e as angústias 

experimentados pelas outras pessoas. Todavia, algo de 

incrivelmente novo aconteceu: sobre a existência do 

homem foi projetada uma luz nova. 

Num dia de nevoeiro, repentinamente aparece o sol. 

As montanhas, o mar, os campos, as árvores do 

bosque, os perfumes das flores, os cantos dos pássaros 

permanecem os mesmos, mas é diferente o modo de os 

ver e de os entender. 

Isto   acontece   também   a   quem   é iluminado 

pela fé em Jesus subido ao céu: vê o mundo com olhos 

renovados. Tudo adquire sentido, nada entristece, já 

nada assusta. 

Para além das desventuras, das fatalidades, das 

misérias, dos erros da pessoa, vê-se sempre o Senhor 

que constrói o seu reino. 

Um exemplo desta perspetiva completamente nova 

poderia ser o modo de considerar os anos da vida. 

Todos conhecemos, e talvez nos venha vontade de 

sorrir, algum octogenário que tem inveja de quem tem 

menos anos do que ele, que se envergonha da sua ida-

de... enfim, que dirige o olhar ao passado, não ao futuro. 

A certeza da Ascensão inverte esta perspetiva. 

Enquanto passam os anos, o cristão está satisfeito 

porque vê aproximar-se o dia do encontro definitivo com 

Cristo; está contente por ter vivido, não inveja os mais 

jovens, mas olha-os com ternura. 
 

– Os sofrimentos do momento presente, não são 

comparáveis à glória futura que será revelada em 

nós. 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
At 1, 1-11 

 

  

MONIÇÃO: 
 

Este trecho que vamos escutar é o começo do livro dos 

Atos dos Apóstolos. Nele, o autor descreve os últimos 

momentos que Jesus Ressuscitado passou com os seus. 

  

 

LEITURA: 
 

 

 

 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 

 

1No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei 

todas as coisas que Jesus começou a fazer e a 

ensinar, desde o princípio 2até ao dia em que 

foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo 

Espírito Santo, as suas instruções aos 

Apóstolos que escolhera. 3Foi também a eles 

que, depois da sua paixão, Se apresentou vivo 

com muitas provas, aparecendo-lhes durante 

quarenta dias e falando-lhes do reino de 

Deus. 4Um dia em que estava com eles à mesa, 

mandou-lhes que não se afastassem de 

Jerusalém, mas que esperassem a promessa 

do Pai, «da Qual – disse Ele – Me ouvistes 

falar. 5Na verdade, João batizou com água; vós, 

porém, sereis batizados no Espírito Santo, 

dentro de poucos dias». 6Aqueles que se 

tinham reunido começaram a perguntar: 

«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de 

Israel?» 7Ele respondeu-lhes: «Não vos 

compete saber os tempos ou os momentos que 

o Pai determinou com a sua autoridade; 8mas 

recebereis a força do Espírito Santo, que 

descerá sobre vós, e sereis minhas 

testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia 

e na Samaria e até aos confins da terra». 9Dito 

isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem 

escondeu-O a seus olhos. 10E estando de olhar 

fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava, 

apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de 

branco, 11que disseram: «Homens da Galileia, 

porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, 

que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá 

do mesmo modo que O vistes ir para o Céu». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 

  
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 
 
 

 

Procura ter atenção e fá-lo, para que, com o uso das 

possibilidades da tua voz, distinguir o estilo narrativo do 

discurso direto, nomeadamente, quando passa de um a outro 

sem qualquer transição: «…a promessa do Pai, da qual – disse 

Ele – Me ouvistes falar.»  

Outro aspeto não menos delicado são as interrogações. 

Regra geral, a entoação está no começo. Importa descobrir 

qual é a palavra que interroga e acentuá-la com vigor. Neste 

caso, são as palavras “agora” e “porque”. 

Não descures uma ou outra palavra menos fácil de 

pronunciar: Teófilo / restaurar / apresentaram-se-lhes / ou 

outras. 
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COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
Lucas começa o livro de Atos com a referência ao 

mesmo facto com que tinha terminado o seu Evangelho; 

a Ascensão desempenha assim na sua obra um papel 

de charneira, pois assinala tanto a ligação como a 

distinção entre a história de Jesus, que se realiza aqui 

na terra (o Evangelho), e a história da Igreja que então 

tem o seu início (Atos). 

V. 3 – «Aparecendo-lhes durante 40 dias» 

 Esta precisão do historiador Lucas permite-nos 

esclarecer algo que no seu Evangelho não tinha ficado 

claro quanto ao dia da Ascensão, pois o leitor poderia 

ter ficado a pensar que se tinha dado no dia da 

Ressurreição. A verdade é que a Ascensão faz parte da 

glorificação e exaltação de Jesus; por isso São João 

parece pretender uni-la à Ressurreição, nas palavras de 

Jesus a Madalena (Jo 20, 17), podendo falar-se duma 

ascensão invisível na Páscoa de Jesus, sem que em 

nada se diminua o valor do facto sucedido 40 dias 

depois e aqui relatado, a Ascensão visível de Jesus, que 

marca um fim das manifestações visíveis aos discípulos, 

«testemunhas da Ressurreição estabelecidas por 

Deus». A Ascensão visível engloba também uma certa 

glorificação acidental do Senhor ressuscitado, «pela 

dignidade do lugar a que ascendia», como diz São 

Tomás de Aquino (Sum. Theol., III, q. 57, a. 1). Há 

numerosas referências à Ascensão no Novo 

Testamento: Jo 6, 62; 20, 17; 1 Tim 3, 26; 1 Pe 3, 

22; Ef 4, 9-10; Hbr 9, 24; etc. Mas a Ascensão tem, além 

disso, um valor existencial excecional, pois nos atinge 

hoje em cheio: Cristo, ao colocar à direita da glória do 

Pai a nossa frágil natureza humana unida à Sua 

Divindade (Cânon Romano da Missa de hoje), enche-      

-nos de esperança em que também nós havemos de 

chegar ao Céu e diz-nos que é lá a nossa morada, 

onde, desde já, devem estar os nossos corações, pois 

ali está a nossa Cabeça, Cristo. 

V. 4 – «A Promessa do Pai, da qual Me  

ouvistes falar» 

 Na despedida da Última Ceia, Jesus não se cansou 

de falar aos discípulos do Espírito Santo: Jo 14, 16-

17.26; 16, 7-15. 

V. 5 – «Batizados no Espírito Santo» 

, isto é, inundados de enorme força e luz do Espírito 

Santo, cheio dos seus dons, dez dias depois (cf. Act 2, 

1-4). 

V. 8 – «Minhas Testemunha em Jerusalém,  

em toda a Judeia e Samaria e até aos  
confins da Terra» 

 Estas Palavras do Senhor são apresentadas por 

São Lucas para servirem de resumo temático e 

estruturante do seu livro de Atos. O que nele nos vai 

contar ilustrará como a fé cristã se vai desenvolver 

progressivamente seguindo estas 3 etapas geográficas: 

Jerusalém (Act 2 – 7); Judeia e Samaria (8 – 12); até 

aos confins da Terra (13 – 28). 
 

 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
 Sl 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo 46, que iremos proclamar, é a nossa resposta ao 

triunfo do Redentor. Bater palmas, aclamar, cantar, tocar 

música, representam os sinais exteriores que supõem uma 

atitude festiva interior, por quem está em comunhão com Cristo 

e compreende o Seu triunfo. 

 

REFRÃO: 
 

POR ENTRE ACLAMAÇÕES E AO SOM  

DA TROMBETA, 

ERGUE-SE DEUS, O SENHOR. 

  

 

      OU: 

 

ERGUE-SE DEUS, O SENHOR, 

EM JÚBILO E AO SOM DA TROMBETA. 

 

SALMO: 

 

Povos todos, batei palmas, 

aclamai a Deus com brados de alegria, 

porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 

o Rei soberano de toda a terra. 
  

Deus subiu entre aclamações, 

o Senhor subiu ao som da trombeta. 

Cantai hinos a Deus, cantai, 

cantai hinos ao nosso Rei, cantai. 
  

Deus é Rei do universo: 

cantai os hinos mais belos. 

Deus reina sobre os povos, 

Deus está sentado no seu trono sagrado. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Ef 1, 17-23 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Nesta segunda leitura, o Apóstolo São Paulo deseja que os  
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cristãos assimilem o significado pleno do Mistério Pascal, 

dentro do plano de Deus Pai. 

  

 

LEITURA: 

 
 
 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Efésios. 
 

Irmãos: 17O Deus de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito 

de sabedoria e de luz para O conhecerdes 

plenamente 18e ilumine os olhos do vosso 

coração, para compreenderdes a esperança a 

que fostes chamados, os tesouros de glória da 

sua herança entre os santos 19e a incomen-

surável grandeza do seu poder para nós os 

crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa 

força 20que exerceu em Cristo, que Ele 

ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita 

nos Céus, 21acima de todo o Principado, Poder, 

Virtude e Soberania, acima de todo o nome que 

é pronunciado, não só neste mundo, mas 

também no mundo que há de vir. 22Tudo 

submeteu aos seus pés e pô-l’O acima de 

todas as coisas como Cabeça de toda a 

Igreja, 23que é o seu Corpo, a plenitude 

d’Aquele que preenche tudo em todos. 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 
 
 

 

Esta leitura com apenas três frases, torna-se difícil de 

proclamar, não bastassem as palavras e expressões nada 

vulgares: espírito de sabedoria e de luz / olhos do vosso 

coração / tesouros de glória / incomensurável grandeza / a 

eficácia da poderosa força / Principado, Poder, Virtude, 

Soberania...   

A leitura exige uma boa divisão do texto e muita 

capacidade respiratória. 

Exercita algumas palavras que possam ser menos 

percetíveis ou menos entendíveis por quem as escuta: 

conhecerdes / compreenderdes / incomensurável / eficácia / 

submeteu / ou outras.  
 

 

 

 

 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
Neste texto temos um dos principais temas da 

epístola: a Igreja como Corpo (místico) de Cristo. A 

Igreja é a plenitude de Cristo, «o Cristo total» (São 

Agostinho). A Igreja recebe da sua Cabeça, Cristo, não 

só a chefia, mas o influxo vital, a graça; com efeito, ela 

vive a vida de Cristo. Jesus sobe ao Céu, mas fica 

presente no mundo, na sua Igreja. 

V. 17 – «O Deus de N. S. J. Cristo» 

 «O Pai é para o Filho fonte da natureza divina e o 

criador da sua natureza humana: assim Ele é, com toda 

a verdade, o Deus de N. S. Jesus Cristo». Ele é «O Pai 

da glória», isto é, o Pai a quem pertence toda a glória, 

toda a honra intrínseca à sua soberana majestade. «Vos 

conceda um espírito», o mesmo que um dom 

espiritual. Não se trata do próprio Espírito Santo; dado 

que não tem artigo em grego, trata-se, pois, de uma 

graça sua. 

V. 20-23 – Supremacia absoluta de Cristo 

Temos nestes versículos a referência a um tema 

central já tratado em Colossenses: a supremacia 

absoluta de Cristo, tendo em conta a sua SS. 

Humanidade, uma vez que pela divindade é igual 

ao Pai. A sua supremacia coloca-O «acima de todo o 

nome», isto é, acima de todo e qualquer ser, qualquer 

que seja a sua natureza e qualquer que seja o mundo a 

que pertença. Mas agora a atenção centra-se 

num domínio particular de Cristo, a saber, na sua Igreja, 

da qual Ele é não apenas o Senhor, mas a Cabeça. A 

Igreja é o «Corpo de Cristo»; ela é o plêrôma de Cristo 

(v. 23), isto é, o seu complemento ou plenitude: a igreja 

é Cristo que se expande e se prolonga nos fiéis que 

aderem a Ele. (Alguns autores preferem entender o 

termo plêrôma no sentido passivo: a Igreja seria 

plenitude de Cristo, enquanto reservatório das suas 

graças e merecimentos que ela faz chegar aos 

homens). 

V. 23 – «Aquele que preenche tudo em todos» 

 A ação de Cristo é sem limites, especialmente na 

ordem salvífica; a todos faz chegar a sua graça, sem a 

qual ninguém se pode salvar. No entanto, é mais 

corrente preferir, com a Vulgata, outro sentido a que se 

presta o original grego: a Igreja é a plenitude daquele 

que se vai completando inteiramente em todos os seus 

membros. Assim, a Igreja completa a Cristo, e Cristo é 

completado pelos seus membros (é uma questão de 

entender como passivo, e não médio, o particípio 

grego plêrouménou, de acordo com o que acontece em 

outros 87 casos do Novo Testamento). 
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Aclamação ao Evangelho 

Mt 28, l9a.20b 
 

 

MONIÇÃO: 
 

Jesus é a única autoridade entre Deus e os homens. Ele 

apenas dá uma ordem àqueles que O seguem: fazer com que 

todos os povos se tornem seus discípulos, pelo Batismo. 

 Aclamemos Jesus Ressuscitado que sobe glorioso às 

Alturas e entra triunfante no Céu. 

Disponhamo-nos interiormente a segui-l’O pelos caminhos 

da vida, até à felicidade eterna. 

  

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Ide e ensinai todos os povos, diz o senhor: 

Eu estou sempre convosco  

até ao fim dos tempos. 

 
 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc  24, 46-53 

 

 

EVANGELHO: 

 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 

discípulos: 46«Está escrito que o Messias havia 

de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao 

terceiro dia 47e que havia de ser pregado em 

seu nome o arrependimento e o perdão dos 

pecados a todas as nações, começando por 

Jerusalém. 48Vós sois testemunhas disso. 49Eu 

vos enviarei Aquele que foi prometido por meu 

Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que 

sejais revestidos com a força do alto». 50Depois 

Jesus levou os discípulos até junto de Betânia 

e, erguendo as mãos, abençoou-os. 51Enquanto 

os abençoava, afastou-Se deles e foi elevado 

ao Céu. 52Eles prostraram-se diante de Jesus, e 

depois voltaram para Jerusalém com grande 

alegria. 53E estavam continuamente no templo, 

bendizendo a Deus. 
 

Palavra da Salvação 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Estes versículos finais do Evangelho de Lucas 

encerram como que uma síntese de todo o Evangelho: 

Jesus cumpre as profecias com a sua Paixão e 

Ressurreição, com que nos obtém o perdão dos 

pecados; e é isto que tem de ser pregado a todos os 

povos, a partir de testemunhas credenciadas, e com a 

força do Espírito Santo. 

V. 49 – «Aquele que foi prometido» 

 À letra, significa: a Promessa do meu Pai, o Espírito 

Santo, segundo se diz em Act 2, 23 (cf. Jo 15, 26). Não 

deixa de ser curioso notar que, só pela leitura do 

Evangelho de São Lucas poderíamos ser levados a 

pensar que a Ascensão se deu no Domingo de Páscoa. 

No entanto, possuímos dados suficientes, a partir de 

todos os restantes Evangelhos, para saber que não foi 

assim. O próprio São Lucas, em Atos, diz que Jesus foi 

aparecendo durante 40 dias (Act 1, 3). 

V. 50 – «Até junto de Betânia» 

 A discordância com Act 1, 12, que fala do Monte 

das Oliveiras como o lugar da Ascensão, é só aparente, 

pois Betânia fica na vertente oriental do dito monte. 

V. 52-53 – «Voltaram para Jerusalém» 

 A terminar o seu Evangelho, Lucas mais uma vez 

deixa ver a importância teológica de Jerusalém: onde 

tinha começado a sua narração, com o anúncio do 

nascimento do Baptista; aqui culmina a obra salvadora 

de Jesus, com a sua Paixão, Morte, Ressurreição e 

Ascensão aos Céus, por isso Ele, «quando estava para 

se cumprir o tempo da sua partida, decidiu firmemente 

caminhar rumo a Jerusalém» (Lc 9, 51); daqui hão de 

partir os discípulos para levar a boa-nova até aos 

confins da terra. 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 
 
 

 

1 
 

Pelos pastores da Igreja enviados por Jesus 

a anunciar o Evangelho em toda a parte, 

para que sejam animados pelo Espírito Santo, 

oremos ao Senhor. 
 



2 
 

Pelos que buscam a Deus olhando o Céu, 

para que O reconheçam também sobre a terra 

nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, 

oremos ao Senhor. 
 

3 
 

Pelos homens que não conhecem a Cristo, 

para que a luz da fé os ilumine 

e recebam o batismo no Espírito Santo, 

oremos ao Senhor. 
 

 4 
 

Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, 

para que sejam um sinal do amor de Deus 

e uma escola do Evangelho para seus filhos, 

oremos ao Senhor. 
 

5 
 

Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 

para que Deus nos chame um dia a contemplar 

o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna, 

oremos ao Senhor. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Mt 28, 20 

 

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. 

Aleluia. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Com a Ascensão, o Senhor não se afastou de nós, 

mas agora, graças ao Seu ser com o Pai, continua 

próximo de cada um de nós, e para sempre, sobretudo 

na Eucaristia. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

E sereis minhas testemunhas. Cristo ressuscitado 

precisa de testemunhas que O encontraram, de homens 

que o conheceram intimamente através da força do 

Espírito Santo. Homens que, por assim dizer, tendo feito 

a experiência direta d'Ele, O podem testemunhar. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

A Ascensão de Jesus,  

nossa Esperança 

 
Verdade da nossa Fé 

 «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.» 
 

A Ascensão de Jesus – ao mesmo tempo que é um 

acontecimento histórico testemunhado por cerca de 

quinhentos discípulos – é uma verdade da nossa fé. 

Ensina-nos o Catecismo da Igreja Católica: «Então, 

o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi elevado ao 

céu e sentou-se à direita de Deus» (Mc 16, 19). O corpo 

de Cristo foi glorificado desde o momento da sua 

ressurreição, como o provam as propriedades novas e 

sobrenaturais de que, a partir de então, ele goza 

permanentemente (Cf. Lc 24. 31; Jo 20, 19.26). Mas, 

durante os quarenta dias em que vai comer e beber 

familiarmente com os discípulos (Cf. Act 10, 41) e 

instruí-los sobre o Reino (Cf. Act 1, 3), a sua glória fica 

ainda velada sob as aparências duma humanidade 

normal (Cf. Mc 16, 12; Lc 24. 15; Jo 20, 14-15; 21, 4).  

A última aparição de Jesus termina com a entrada 

irreversível da sua humanidade na glória divina, 

simbolizada pela nuvem (Cf. Act 1, 9; também Lc 9. 34-

35; Ex 13, 22) e pelo céu (Cf. Lc 24, 51). onde a partir 

de então, está sentado à direita de Deus (Cf. Mc 16, 19; 

Act 2, 33; 7. 56: também Sl 110, 1). Só de modo 

absolutamente excecional e único é que Se mostrará a 

Paulo, «como a um aborto» (1 Cor 15, 8), numa última 

aparição que o constitui Apóstolo (Cf. 1 Cor 9, 1: Gl 1, 

16). (CIC, n.º 659). 

Durante quarenta dias depois da Ressurreição, 

Jesus apareceu várias vezes aos Apóstolos, para os 

confirmar na fé da Ressurreição. 

Depois convocou-os para o Jardim das Oliveiras – 

muito perto do lugar onde agonizou na noite de Quinta-      

-Feira Santa – e elevou-se à vista de Maria, dos 

Apóstolos e de muitos discípulos. A tradição venera o 

lugar onde começou a elevar-se, até que uma nuvem – 

símbolo da fé – O ocultou aos olhares dos presentes. 

Sendo uma verdade de fé, a Ascensão de Jesus é 

também o motivo da nossa Esperança: pela misericórdia 

do Senhor, seguiremos este mesmo caminho até ao 

Céu. 

Entrega-nos ao Espírito Santo. 

«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.» 
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Antes de subir ao Céu, Jesus faz uma 

recomendação muito importante aos Apóstolos: que não 

começassem a evangelizar o mundo antes de 

receberem “o Prometido do Pai”, isto é, o Espírito Santo. 

Recomenda-nos também a nós que não tentemos 

ajudar os outros no caminho da Salvação sem 

procurarmos a ajuda do Espírito Santo. 

• Quando se trata de ajudar as pessoas a 

melhorarem – os pais aos filhos e todos os batizados 

aos seus semelhantes – facilmente nos convencemos 

de que se trata de uma habilidade nossa, acreditamos 

na força das nossas palavras e esquecemos que só o 

Espírito Santo pode trabalhar as pessoas por dentro. 

A verdade é que somos apenas instrumentos do 

Senhor, pois é Ele quem faz mudar o coração das 

pessoas. 

A janela não é a luz, mas proporciona-lhe a ocasião 

de entrar e iluminar um aposento da casa. De algum 

modo, é assim a nossa cooperação nas coisas de Deus. 

• Também na nossa vida pessoal acreditamos 

demasiado nas nossas forças. Fazemos propósitos em 

contar com Deus para nada, na prática. Por isso eles 

ficam por cumprir muitas vezes. 

Entreguemo-nos ao Espírito Santo, procurando 

querer o que Deus quer na nossa atuação e peçamos a 

ajuda da terceira Pessoa da Santíssima Trindade, a 

quem está apropriada a nossa santificação e a das 

pessoas que desejamos ajudar. 

Habituemo-nos a rezar pelas pessoas que nos estão 

confiadas: os pais pelos filhos e uns pelos outros. 

Faz-nos Suas testemunhas 

 «e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda 

a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra.» 
 

Com a Ascensão aos Céu, Jesus não termina a Sua 

atuação no mundo. Vai continuá-la agora na Igreja, por 

meio de cada um de nós. Seremos os Seus pés que 

procuram os desencaminhados; a Sua voz que 

proclama a Verdade e chama a todos aos caminhos da 

salvação; as Suas mãos que abençoam e acariciam; e 

os Seus olhos que procuram os que sofrem e se 

desencaminharam. 

Ele quer aparecer com o nosso rosto diante do 

mundo, para continuar a ajudar todas as pessoas. 

Isto mesmo parece quererem dizer os dois anjos 

quando procuram despertar os Apóstolos do sonho, 

quando olham para a nuvem que ocultou Jesus aos 

seus olhos. Talvez estivessem à espera de que Jesus 

se arrependesse e voltasse atrás:  

De que estais à espera? 

«E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se 

afastava, apresentaram se lhes dois homens vestidos 

de branco, que disseram: “Homens da Galileia, porque 

estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio de 

vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo modo que O 

vistes ir para o Céu”». 

 

 É como lhes dissessem: “De que estais à espera? 

Agora é a vossa hora de evangelizar! O Mestre virá 

depois para vos dar uma recompensa.” 

O cristão é o homem a quem Deus confiou a 

salvação de todos os outros homens. (Santo Ambrósio). 

Nesta evangelização do mundo desempenham um 

papel importante os Meios de Comunicação Social. Eles 

são tudo aquilo de que as pessoas se servem para 

comunicar com os outros: palavras, gestos, e sinais, 

entre os quais alcançou muita importância a escrita. 

Antes quase só havia as mensagens escritas no 

barro, na pedra, no bronze ou no papel. 

Nos nossos dias ganharam especial relevo outras 

formas de comunicar. O Santo Padre chama a atenção 

para a importância das redes sociais. Inventou-se o 

telefone nas suas diversas variantes, a rádio, a televisão 

que transmite som e a imagem e, ultimamente, a 

internet, na qual ganharam relevo as redes sociais onde 

as pessoas se encontram e permutam conhecimentos. 

Temos de pôr ao serviço da Evangelização estas 

maravilhas da técnica. 
 

 

 
 

 

 

O caminho do Céu 
 

  

Conversão pessoal 

 «Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a 

Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. 

Quando O viram, adoraram n’O; mas alguns ainda 

duvidaram.» 
 

Ao contemplar Jesus Cristo que sobe glorioso e 

triunfante ao Céu, depois de ter vencido a morte e o 

pecado, enchemo-nos de saudade – porque deixamos 

de o ver até depois da nossa morte – e de desejos de O 

acompanhar. 

Ele ensina-nos o caminho do Céu e convida-nos a 

segui-l’O, para participar da Sua felicidade e glória. 

O primeiro passo que temos de dar é convertermo-      

-nos, acertar a nossa vida pelos Mandamentos da Sua 

Lei. 

Antes de anunciar aos outros a salvação em Jesus, 

é preciso acolhê-la na vida. O trabalho da nossa 

conversão é contínuo e só acaba no fim da vida terrena. 

É necessária a coerência de vida: fazer e ensinar, 

como fez Jesus na Sua vida terrena. 

Um santo dos nossos dias afirmava, referindo-se às 

virtudes, sacrifícios e práticas de penitência: “Nunca 

peço às pessoas para fazerem alguma coisa que eu não 

tenha feito.” 

No Reino de Deus soa a moeda falsa dizer: “Olhai 

para o que eu digo e não olheis para o que eu faço.” 

Temos de fazer um esforço generoso para praticar 

aquilo mesmo que recomendamos, de outro modo, o 

que dizemos, soa a hipocrisia. 
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Também não estamos à espera de sermos santos 

para começar a dar bons conselhos. O importante é 

podermos dizer com verdade: “Eu também luto, também 

me esforço, também me custa e nem sempre venço, 

mas procuro ser fiel a Deus. 

Comprometer-se no apostolado 

 «Jesus aproximou-Se e disse lhes: “Todo o poder 

Me foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as 

nações, batizando as em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo, ensinando as a cumprir tudo o que vos 

mandei.”» 
 

Jesus Cristo continua, na Igreja, a Sua missão de 

Salvador, enquanto houver homens sobre a terra. 

Mas a Igreja, na realidade, é constituída por cada 

um de nós. Repousa, portanto, sobre os nossos ombros 

a responsabilidade de ajudar todas as pessoas a salvar-

se. 

• Não vivemos isolados. Participamos da vida de 

uma família e dum grupo de trabalho profissional. 

Vivemos em comunhão de interesses com muitas 

pessoas e estabelecemos com elas laços de amizade. 

O Senhor quer que esta amizade seja o clima 

normal em que ajudamos os outros, como os ajudamos 

também em problemas de saúde, laborais ou de 

qualquer outra ordem. 

A ajuda espiritual que queremos dar aos outros tem 

de começar por uma amizade profunda, sincera e 

desinteressada. De outro modo, desconfiarão de nós, 

quando nos aproximarmos para lhes dar um bom 

conselho. 

• Há também grupos apostólicos que nos ajudam a 

receber formação em ordem a prestar ajuda aos outros 

e a concretizar a nossa ação apostólica. 

Fazer apostolado – ajudar as outras pessoas na sua 

caminhada ao encontro de Cristo – é para nós uma 

fonte de alegria e de merecimento. 

Ninguém chega ao Céu sem se preocupar com os 

outros, ajudando-os a salvar-se. 

Temos de lutar contra a timidez de enfrentar o 

desconhecido, a cobardia de não querer ser 

desagradável, ou o comodismo de não se querer 

incomodar por causa do próximo. 

Recebemos tantas graças do Senhor que Ele tem o 

direito de contar connosco para ajudarmos os outros. 

Caminhar com Jesus 

 «Eu estou sempre convosco até ao fim dos 

tempos.» 
 

Contar com a Sua Presença amiga, no trabalho, na 

oração, na vida de família e nas dificuldades da vida. 

Muitas vezes, oprimidos pelas dificuldades da vida, 

somos tentados a pensar que teremos de as enfrentar 

sem a ajuda de ninguém. 

Jesus teve o cuidado de nos garantir, antes de Se 

tornar invisível na Igreja, que nos acompanha em cada 

momento. Para o cristão que vive a fé e da fé, a solidão 

não existe, porque o Mestre estará sempre ao nosso 

lado. 

• Ficou glorioso, imortal e real, na Santíssima 

Eucaristia, para ser nosso Mestre, Amigo, Confidente, 

Médico e Guia. Podemos procurá-lo no Sacrário a 

qualquer hora do dia ou da noite. 

•  Podemos encontrá-l’O e entrar em diálogo com 

Ele em qualquer lugar e em qualquer momento: no meio 

do trabalho, quando vamos a caminho ou nos 

entregamos ao descanso. Está sempre disponível para 

nos atender e travar diálogo connosco. 

Depois de fazer um pouco de oração, embora não 

ouçamos fisicamente a Sua voz, somos confortados e 

iluminados sobre a solução dos nossos problemas. 

• Oculta-Se no pobre e necessitado, para acolher 

como feito em Seu favor o que fazemos ao mais 

humilde dos nossos irmãos. 

•  Encontra-Se connosco especialmente na Missa de 

cada Domingo. Convida-nos para tomar parte neste 

grande encontro em que se renova o Seu mistério 

Pascal. Serve-nos a Sua palavra e o Alimento divino do 

Seu Corpo e Sangue. 

E, à semelhança do que aconteceu com os 

Apóstolos no cenáculo, quando se preparavam para a 

vinda do Espírito Santo, também nós temos Maria 

Santíssima connosco, Mãe de Jesus e nossa Mãe. 
 

 

 
 

 

 

Todos “acham” alguma coisa 

 
Às vezes imagino os discípulos de Jesus a serem 

entrevistados pelos órgãos mediáticos de hoje e a terem 

de responder imediatamente aos inúmeros “acha que...” 

lançados pelos jornalistas. “Acha que Jesus vai voltar?”, 

“acha que o Espírito Santo se parece com uma 

pomba?”, “acha que os judeus vos vão perseguir?”... É 

curioso como as notícias precisam sempre da opinião 

“anónima” de quem “acha” alguma coisa sobre tudo e 

sobre nada. É pouco importante saber, talvez até 

pensar, o que conta é “achar que... sim, ... que não, ... 

que talvez!”. Para além das questões semânticas ou 

linguísticas (que não pretendo discutir) é notável como a 

comunicação mais imediata como é a televisão se 

transformou num palco de futilidade, de superficialidade, 

e de banalidade. Mas dirão que isto é o “que eu acho!”, 

não é? 

Não havia repórter nem fotógrafo nos momentos 

fulcrais da vida de Jesus. Porque há uma verdade só 

captável pelo olhar da alma, uma luz capaz de iluminar 

os olhos do nosso coração, que escapam aos relatos 

científicos e ao contorno das películas. A nuvem que O 

esconde aos nossos olhos não reduz a sua presença. 

Mas ela só se revela a quem a procura. Então, o valor 

da comunicação tem a ver com a procura que cada um 

faz, com o pensamento que cada um desenvolve, com o  
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diálogo que as ideias permitem (e a ausência delas 

mata!). 

Por isso, o maravilhoso de comunicarmos tem se 

afirmar a partir daquilo que é profundo, daquilo que 

mexe com a nossa vida, daquilo que permite partilha e 

crescimento. Porque será que são precisamente os 

momentos de espetáculos estridentes e ruidosos, de 

jogos violentos e quase animalescos, de notícias 

bombásticas e escandalosas que mais prendem as 

pessoas a um écran ou a um altifalante? E isso é notícia 

porque “as pessoas querem” e as audiências é que 

mandam ou “dá muito jeito” educar os gostos do público 

nesse sentido? Quando não interessa refletir o real não 

será fácil encontrar escapes de alienação? Lá estou a 

dramatizar, não é? Gostava muito de estar errado! 

A Ascensão de Jesus convida a refletir sobre a 

comunicação e os inovadores meios que hoje existem. 

Nunca como hoje viajaram tantas palavras e imagens 

para os mais recônditos lugares do planeta. Quem 

estivesse de fora a olhar, o que diria de tanto ruído e tão 

pouco espaço para dialogar e entender as mensagens? 

Que humanidade revelamos por todos estes meios? 

Creio que uma humanidade à procura, mas também 

acomodada a demasiados males que ainda persistem. 

Muitos já “acham” que a mensagem de Jesus não tem 

eficácia, outros continuam a procurar vivê-la em cheio! E 

tu, o que pensas? 
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

  

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 

PARA O LIII DIA MUNDIAL  

DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 

DE HÁ 3 ANOS - (2 junho 2019) 
  

«“Somos membros uns dos outros” (Ef 4, 25): 

das comunidades de redes sociais  

à comunidade humana» 

  

Queridos irmãos e irmãs! 

Desde quando se tornou possível dispor da internet, 

a Igreja tem sempre procurado que o seu uso sirva o 

encontro das pessoas e a solidariedade entre todos. 

Com esta Mensagem, gostaria de vos convidar uma vez 

mais a refletir sobre o fundamento e a importância do 

nosso ser-em-relação e descobrir, nos vastos desafios 

do atual panorama comunicativo, o desejo que o homem 

tem de não ficar encerrado na própria solidão. 

As metáforas da «rede» e da «comunidade» 

Hoje, o ambiente dos mass-média é tão invasivo que 

já não se consegue separar do círculo da vida 

quotidiana. A rede é um recurso do nosso tempo: uma 

fonte de conhecimentos e relações outrora impensáveis. 

Mas numerosos especialistas, a propósito das 

profundas transformações impressas pela tecnologia às 

lógicas da produção, circulação e fruição dos conteúdos, 

destacam também os riscos que ameaçam a busca e a 

partilha duma informação autêntica à escala global. Se é 

verdade que a internet constitui uma possibilidade 

extraordinária de acesso ao saber, verdade é também 

que se revelou como um dos locais mais expostos à 

desinformação e à distorção consciente e pilotada dos 

factos e relações interpessoais, a ponto de muitas vezes 

cair no descrédito. 

É necessário reconhecer que se, por um lado, as 

redes sociais servem para nos conectarmos melhor, 

fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros, por 

outro, prestam-se também a um uso manipulador dos 

dados pessoais, visando obter vantagens no plano 

político ou económico, sem o devido respeito pela 

pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas aos 

mais jovens revelam que um em cada quatro 

adolescentes está envolvido em episódios 

de cyberbullying. [1] 

Na complexidade deste cenário, pode ser útil voltar a 

refletir sobre a metáfora da rede, colocada inicialmente 

como fundamento da internet para ajudar a descobrir as 

suas potencialidades positivas. A figura da rede 

convida-nos a refletir sobre a multiplicidade de 

percursos e nós que, na falta de um centro, uma 

estrutura de tipo hierárquico, uma organização de tipo 

vertical, asseguram a sua consistência. A rede funciona 

graças à comparticipação de todos os elementos. 

Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora 

da rede lembra outra figura densa de significados: 

a comunidade. Uma comunidade é tanto mais forte 

quando mais for coesa e solidária, animada por 

sentimentos de confiança e empenhada em objetivos 

compartilháveis. Como rede solidária, a comunidade 

requer a escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso 

responsável da linguagem. 

No cenário atual, salta aos olhos de todos como a 

comunidade de redes sociais não seja, 

automaticamente, sinónimo de comunidade. No melhor 

dos casos, tais comunidades conseguem dar provas de 

coesão e solidariedade, mas frequentemente 

permanecem agregados apenas indivíduos que se 

reconhecem em torno de interesses ou argumentos 

caraterizados por vínculos frágeis. Além disso, na social 

web, muitas vezes a identidade funda-se na 

contraposição ao outro, à pessoa estranha ao grupo: 

define-se mais a partir daquilo que divide do que daquilo 

que une, dando espaço à suspeita e à explosão de todo 

o tipo de preconceito (étnico, sexual, religioso e outros). 

Esta tendência alimenta grupos que excluem a 

heterogeneidade, alimentam no próprio ambiente digital 

um individualismo desenfreado, acabando às vezes por 

fomentar espirais de ódio. E, assim, aquela que deveria 

ser uma janela aberta para o mundo, torna-se uma 

vitrine onde se exibe o próprio narcisismo. 

A rede é uma oportunidade para promover o  
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encontro com os outros, mas pode também agravar o 

nosso autoisolamento, como uma teia de aranha capaz 

de capturar. Os adolescentes é que estão mais 

expostos à ilusão de que a social web possa satisfaze-      

-los completamente a nível relacional, até se chegar ao 

perigoso fenómeno dos jovens «eremitas sociais», que 

correm o risco de se alhear totalmente da sociedade. 

Esta dinâmica dramática manifesta uma grave rutura no 

tecido relacional da sociedade, uma laceração que não 

podemos ignorar. 

Esta realidade multiforme e insidiosa coloca várias 

questões de caráter ético, social, jurídico, político, 

económico, e interpela também a Igreja. Enquanto cabe 

aos governos buscar as vias de regulamentação legal 

para salvar a visão originária duma rede livre, aberta e 

segura, é responsabilidade ao alcance de todos nós 

promover um uso positivo da mesma. 

Naturalmente não basta multiplicar as conexões, 

para ver crescer também a compreensão recíproca. 

Então, como reencontrar a verdadeira identidade 

comunitária na consciência da responsabilidade que 

temos uns para com os outros inclusive na rede on-line? 

«Somos membros uns dos outros» 

Pode-se esboçar uma resposta a partir duma 

terceira metáfora – o corpo e os membros – usada por 

São Paulo para falar da relação de reciprocidade entre 

as pessoas, fundada num organismo que as une. «Por 

isso, despi-vos da mentira e diga cada um a verdade ao 

seu próximo, pois somos membros uns dos outros» 

(Ef 4, 25). O facto de sermos membros uns dos outros é 

a motivação profunda a que recorre o Apóstolo para 

exortar a despir-se da mentira e dizer a verdade: a 

obrigação de preservar a verdade nasce da exigência 

de não negar a mútua relação de comunhão. Com 

efeito, a verdade revela-se na comunhão; ao contrário, a 

mentira é recusa egoísta de reconhecer a própria 

pertença ao corpo; é recusa de se dar aos outros, 

perdendo assim o único caminho para se reencontrar a 

si mesmo. 

A metáfora do corpo e dos membros leva-nos a 

refletir sobre a nossa identidade, que se funda sobre a 

comunhão e a alteridade. Como cristãos, todos nos 

reconhecemos como membros do único corpo cuja 

cabeça é Cristo. Isto ajuda-nos a não ver as pessoas 

como potenciais concorrentes, considerando os próprios 

inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade do 

adversário para me autodefinir, porque o olhar de 

inclusão, que aprendemos de Cristo, faz-nos descobrir a 

alteridade de modo novo, ou seja, como parte integrante 

e condição da relação e da proximidade. 

Uma tal capacidade de compreensão e comunicação 

entre as pessoas humanas tem o seu fundamento na 

comunhão de amor entre as Pessoas divinas. Deus não 

é Solidão, mas Comunhão; é Amor e, 

consequentemente, comunicação, porque o amor 

sempre comunica; antes, comunica-se a si mesmo para 

encontrar o outro. Para comunicar connosco e Se 

comunicar a nós, Deus adapta-Se à nossa linguagem, 

estabelecendo na história um verdadeiro e próprio 

diálogo com a humanidade (cf. Conc. Ecum. Vat. II, 

Const. dogm. Dei Verbum, 2). 

Em virtude de termos sido criados à imagem e 

semelhança de Deus, que é comunhão e comunicação-

de-Si, trazemos sempre no coração a nostalgia de viver 

em comunhão, de pertencer a uma comunidade. Como 

afirma São Basílio, «nada é tão específico da nossa 

natureza como entrar em relação uns com os outros, ter 

necessidade uns dos outros». [2] 

O panorama atual convida-nos, a todos nós, a 

investir nas relações, a afirmar – também na rede e 

através da rede – o caráter interpessoal da nossa 

humanidade. Por maior força de razão nós, cristãos, 

somos chamados a manifestar aquela comunhão que 

marca a nossa identidade de crentes. De facto, a própria 

fé é uma relação, um encontro; e nós, sob o impulso do 

amor de Deus, podemos comunicar, acolher e 

compreender o dom do outro e corresponder-lhe. 

É precisamente a comunhão à imagem da Trindade 

que distingue a pessoa do indivíduo. Da fé num Deus 

que é Trindade, segue-se que, para ser eu mesmo, 

preciso do outro. Só sou verdadeiramente humano, 

verdadeiramente pessoal, se me relacionar com os 

outros. Com efeito, o termo pessoa conota o ser 

humano como «rosto», voltado para o outro, 

comprometido com os outros. A nossa vida cresce em 

humanidade passando do caráter individual ao caráter 

pessoal; o caminho autêntico de humanização vai do 

indivíduo que sente o outro como rival para a pessoa 

que nele reconhece um companheiro de viagem. 

Do «like» ao «amen» 

A imagem do corpo e dos membros recorda-nos que 

o uso da social web é complementar do encontro em 

carne e osso, vivido através do corpo, do coração, dos 

olhos, da contemplação, da respiração do outro. Se a 

rede for usada como prolongamento ou expetação de tal 

encontro, então não se atraiçoa a si mesma e 

permanece um recurso para a comunhão. Se uma 

família utiliza a rede para estar mais conectada, para 

depois se encontrar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, 

então é um recurso. Se uma comunidade eclesial 

coordena a sua atividade através da rede, para depois 

celebrar juntos a Eucaristia, então é um recurso. Se a 

rede é uma oportunidade para me aproximar de casos e 

experiências de bondade ou de sofrimento distantes 

fisicamente de mim, para rezar juntos e, juntos, buscar o 

bem na descoberta daquilo que nos une, então é um 

recurso. 

Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia: 

abrir o caminho ao diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao 

carinho... Esta é a rede que queremos: uma rede feita, 

não para capturar, mas para libertar, para preservar 

uma comunhão de pessoas livres. A própria Igreja é 

uma rede tecida pela Comunhão Eucarística, onde a 

união não se baseia nos gostos [«like»], mas na 

verdade, no «amen» com que cada um adere ao Corpo  
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de Cristo, acolhendo os outros. 

 

Papa Francisco, Vaticano,  

na Memória de São Francisco de Sales,  

janeiro de 2019 - (há 3 anos) 

 

[1] — Para circunscrever o fenómeno, será instituído 

um Observatório internacional sobre cyberbullying, com 

sede no Vaticano. 
  

[2] — Grandes Regras, III, 1: PG 31, 917. Cf. Bento 

XVI, Mensagem para o XLIII Dia Mundial das 

Comunicações Sociais (2009). 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 
Dia 31 – Visitação da Virgem Santa Maria. 

Dia 01 – S. Justino (Mártir). 

Dia 02 – S. Marcelino e S. Pedro (Mártires). 

Dia 03 – SS. Carlos Lwanga e Companheiros 

(Mártires). 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 

Betânia 
 

Era uma pequena povoação situada a 3 Km de 

Jerusalém, por trás do Monte das Oliveiras. Significa: 

casa de tranquilidade. Era um «bairro residencial». 

Jesus deve tê-la visitado com frequência, pois ali viviam 

Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus. O Evangelho 

situa em Betânia a passagem em que Marta recrimina 

Maria que escuta a Jesus enquanto que ela realiza as 

tarefas domésticas e a refeição na casa do fariseu 

Simão, na qual uma mulher unge os pés de Jesus com 

um perfume de nardo, o mais caro da época. 

O túmulo de Lázaro dá-lhe o nome atual: El-Azariye 

(lugar de Lázaro). 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (130) 
 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, Persistir, Agradecer,  
AVANÇAR e Descomplicar. 

 

Décimo verbo: “Avançar” 

 

 

PLANO DE AÇÃO - Avança. 

 

(Com que sonhos começas a tua semana?) 

 

Oito técnicas eficazes para perder o medo e 

avançar. 

1 - FOCALIZAÇÃO 

— A abordagem deve ser centrada num tema 

subdividido em três ou quatro. 

2 - SIMPLIFICAÇÃO 

— Utilização de linguagem simples e adequada ao 

público. 

3 - ORGANIZAÇÃO DA MENSAGEM 

— A mensagem deve ter uma estrutura clara, lógica 

e compreensível. 

4 - HUMANIZAÇÃO 

— Sempre que possível, recorrer a histórias com 

interesse humano. 

5 - VOCABULÁRIO 

— Utilizar figuras de estilo, como metáforas, 

antíteses, paráfrases, para dar colorido ao discurso. 

6 - ATUALIDADE 

— Tanto quanto possível, introduzir elementos da 

atualidade na apresentação. 

7 - PROXIMIDADE E EMPATIA 

— Criar uma ligação com o público, aproximando os 

conteúdos dos seus interesses e ficando em sintonia 

com ele. 

8 - HUMOR 

Recorrer ao sentido de humor. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

É hora de fixar o horizonte e despertar pela aurora e 

sentir-nos cheios de alegria.  
 

É hora de integrar as diferenças, de saborear a 

liberdade, de chamar a todo o ser humano, irmão e 

irmã…  
 

É hora de fortalecer a esperança e de sentir o 

Senhor muito próximo.  
 

É hora de acreditar na bondade, de falar pouco e 

viver muito, de estar atentos, de esperar contra toda 

a esperança, de oferecer gestos de amor…  
 

É hora de alargar o coração para fazê-lo sensível e 

fraterno. 
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Seis Adágios populares 
 
 

.   1     . 
 

O vinho faz bem aos homens,  

quando são as mulheres que o bebem. 
 

.   2     . 
 

Quem ceia em vinhas...  
almoça em fontes. 

 

.   3     . 
 

Água ao figo, 
e à pera vinho. 

 

.   4     . 
 

Água corrente, 
 não mata a gente. 

 

.   5     . 
 

Água corrida, 
 não faz mal à barriga. 

 

.   6     . 
 

Água danificada,  
fervida ou coada. 

 
 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 
 

Esta semana está de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, apenas uma Leitora e é da paróquia de Eiriz.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– SÓNIA RAQUEL, no próximo Sábado, dia 4 de 

junho. 
 

O Jornal do Leitor deseja à Sónia muitas felicidades.  

Parabéns.  
 

 

 
 

 

 

H u m o r 
 

Brincadeira 
 

O Bonifácio era considerado o sujeito mais palerma 

da freguesia. Todos se divertiam à sua custa. Uma das 

brincadeiras que mais fazia rir os seus conterrâneos, era 

o das moedas. Se lhe dessem a escolher, entre uma 

moeda de cinquenta cêntimos e outra de um euro, ele 

apanhava sempre a de cinquenta e todos riam a 

bandeiras despregadas. 

 

Um dia, alguém de confiança do Bonifácio quis 

saber até que ponto ele era palerma e perguntou-lhe 

porque escolhia sempre a moeda de menor valor: 

– Está bem de ver – responde e prossegue – no dia 

em que eu apanhar a de cem cêntimos acaba-se a 

brincadeira das moedas!  
 

Salvar a vida 
 

Pergunta um avarento a um mendigo: 

– Que farias se te desse 20 euros? 

– Morreria de alegria, meu bom senhor! 

– Então, vou salvar-te a vida… 
 

Testemunha 
 

Num julgamento: 

O delegado mostra a uma testemunha um 

documento, mas a quatro metros de distância. 

– É sua esta assinatura? - pergunta o delegado. 

– Não, senhor – responde a testemunha. 

– Podia jurá-lo?  

– Sim, senhor! 

Então o delegado dirigindo-se triunfalmente a toda a 

sala do tribunal, exclama: 

– Se desde a distância a que lhe mostrei o 

documento, a testemunha mal podia distinguir a 

assinatura, como é que afirma tão categoricamente que 

não é sua essa assinatura? 

– Muito simples – retorquiu a testemunha – porque 

não sei escrever… 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC. 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES E M.E.C.  

29-05-2022 

Ascensão do Senhor 
  
 

C A R V A L H O S A   
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Manuela Monteir Fernanda Olinda 

1.ª Leitura Maria Guiomar Graça Coelho 

2.ª Leitura Glória Martins Alexandra Brito 

Oraç. Univ. Manuela Monteir Fernanda Olinda 
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C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Inês Sousa Jorge Moreira 

Local - 2 Maria Guimar Carla Sousa 

Local - 3 Glória Martins Alexandra Brito 

Local - 4 José M.ª Matos Alzira Nunes 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 
 

E I R I Z    
 

LEITORES 
 

 

F U N Ç Ã O  
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Fernanda Gomes Lúcia Gomes 

2.ª Leitura Susana Pacheco Rosa Armanda 

Oraç. Univ. Nelson Costa Lúcia Gomes 
 

 
 
 

E I R I Z    

 

M. E. C. 
 

 

P O S I Ç Ã O 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º M.E.C. Rosa Armanda Assunção 

2.º M.E.C. Marisa Rosa Armanda 

3.º M.E.C. José Pedro Olga 
 

 

 
 

 

Eu vos enviarei Aquele  

que foi prometido por meu Pai.  

Por isso, permanecei na cidade, até que sejais 

revestidos com a força do alto».  
 

(Lc 24, 49) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITADAMENTE 

EM BRANCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

A Fechar 
 

O homem mais rico do mundo, 

não é o que guarda o primeiro salário que ganhou,  

mas aquele que conserva o primeiro amigo que teve.  
 

(Mason) 
 

 

 

Jornal concluído em 11 de maio. 
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