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SOLENIDADE DA ASCENSÃO
DO SENHOR
ANO B – 13-5-2018
II SÉRIE – ANO 43º – Nº 1515
O Senhor Jesus, depois de ter falado com eles,
Foi elevado ao Céu e sentou-se à direita de Deus.
Queridos irmãos,
Na Solenidade da Ascensão do Senhor, celebramos ainda o mistério da Páscoa de
Jesus, da sua passagem deste mundo para o Pai. Depois de ter falado com eles, isto é,
depois de se ter misturado com a humanidade, o Senhor foi gloriﬁcado pelo Pai e sentou-se à sua direita.
Na ascensão de Jesus ao Céu, o próprio Deus foi enriquecido com a humanidade
redimida. Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, introduziu o Homem Novo no seio da própria família divina e deu-nos o Seu Espírito Santo para que
agora possamos viver por Ele, com Ele e n’Ele.
É precisamente a par-r deste mistério, da humanidade inserida na família de
Deus, que brota a missão da Igreja, o mandato de Jesus aos seus discípulos de par-r e
anunciar a todos os homens a Boa Nova da Salvação, o mistério de Deus que habita no
meio dos homens.
Jesus Cristo, o único e verdadeira mediador entre Deus e os homens, rasgou para
sempre o véu que nos separava - com a sua Incarnação, com a sua vida, morte e ressurreição, fez-nos par-cipantes do mistério de Deus - Ele é a verdadeira Tenda da Reunião,
o lugar do encontro entre a misericórdia e o pecado! Esta verdade que salva e regenera,
esta Boa Nova que liberta, não chegará aos nossos irmãos se não oferecermos a vida
pelo seu anúncio! E nem sequer é necessário par-r para mundos distantes… aqui, ao
nosso redor, há homens e mulheres que reclamam o nosso testemunho, que anseiam,
alguns sem saber, pela novidade que transportamos. O que esperamos? Acolhamos o
convite de Jesus e cheios da Sua força, partamos a anunciar o Evangelho a toda a criatura.
Saúda-te na alegria da Páscoa,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 16, 15-20
Senhor Jesus, nosso Salvador, depois do
Teu nascimento, bap-smo, transﬁguração,
cruciﬁxão, ressurreição é a Tua ascensão ao
céu - festa das festas -, a plenitude da Tua
vida, no encontro deﬁni-vo com o Pai!
No ﬁm do caminho percorrido no amor e
na doação, realizando o projecto libertador
de Deus para os homens, para o mundo,
entraste na vida plena de comunhão com
Deus Pai!
É essa vida que me espera a mim e a todos
os que querem percorrer o Teu caminho,
pois «a vida não acaba, apenas se transforma» numa habitação eterna no céu. É para
essa eternidade que eu caminho dia a dia,
até que chegue a hora de nos vermos face a
face, olhos nos olhos, coração a coração,
numa alegria e felicidade sem ﬁm. Entretanto não posso ﬁcar «a olhar para o céu»
como os discípulos, porque Jesus deixou
um recado: «ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura». Para
isso conto com a inﬁnita ajuda de Jesus.
Apesar de ter par-do, ﬁcou connosco na
Eucaris-a, em cada sacrário, em cada igreja, onde permanece vivo.
Senhor, faz de mim instrumento de Teu
reino!
Natividade Marcelino

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NA
SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO
SENHOR
1ª Leitura - At 1, 1-11
Enquanto os Apóstolos O observavam, Ele elevou-se, e uma nuvem veio e O arrebatou dos seus
olhos.
Salmo - SI 46
Deus, o Senhor, ergue-se entre
as ovações, ao som da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai!
2ª Leitura - Ef 1, 17-23
Há um só Senhor, uma só fé, um
só ba-smo, um só Deus e Pai de
todos, acima de tudo, por todos
e em todos.
Evangelho - Mc 16, 15-20
Ide pelo mundo inteiro. Proclamai o Evangelho a todas as pessoas.

Salmo Responsorial
Ergue-Se Deus, o
Senhor, em júbilo e
ao som da
trombeta.

CPB, Acolhimento
HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

Nocias da Comunidade
PROCISSÃO DE VELAS

Lucas conta-nos «o que Jesus fez e ensinou» depois de receber o ba-smo de
João e «até ao dia em que ele foi levado
para o céu». Também nos dá alguns detalhes sobre os úl-mos dias da presença
terrena de Jesus. As aparições do Senhor Ressuscitado teriam sido durante
um período de quarenta dias - um período simbólico, expressando a plenitude
da experiência. Durante estes quarenta
dias, Jesus «deu as suas instruções» aos
Apóstolos falando-lhes do Reino e dando-lhes numerosas provas da sua ressurreição dentre os mortos.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 14 a 20 de Maio
14 - At 1, 15-17.20-26; Sl 112;
Jo 15, 9-17
15 - At 20, 17-27; Sl 67; Jo 17, 1-11a
16 - At 20, 28-38; Sl 67; Jo 17, 11b-19
17 - At 22, 30; 23, 6-11; Sl 15;
Jo 17, 20-26
18 - At 25, 13b-21; Sl 102; Jo 21, 15-19
19 - At 28, 16-20. 30-31; Sl 10;
Jo 21, 20-25
20 - At 2, 1-11; Sl 103;
1 Cor 12, 3b-7.12-13; Jo 20, 19-23

A procissão de velas do próximo dia
18, terá o seu início pelas 21.30 h na
Igreja Paroquial, e seguirá o seguinte
percurso:
Rua Cidade de João Belo, Rua Cidade da
Beira, Rua Cidade de Quelimane, Rua
Cidade de Nampula, Av. Cidade Lourenço Marques, Rua Cidade de Bissau, Rua
Cidade Novo Redondo, Rua Cidade de
Moçâmedes, Rua Cidade de Bissau,
terminando na Igreja de São José.

VAMOS CONSTRUIR A IGREJA
No próximo dia 3 de Junho teremos
mais um almoço comunitário com
dois objec-vos principais: reforçar o
vínculo à comunidade, promovendo
o encontro entre os paroquianos e a
obtenção de fundos para a construção da Igreja de São José. Os bilhetes
para o almoço comunitário já estão à
disposição de todos. São apenas 15
-jolos. Aproveitemos este dia para
construir a comunidade paroquial.

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris-as deste domingo dia 13 de Maio (incluindo a Vesper-na de sábado, dia 12), os Vicen-nos farão o habitual peditório para
os nossos irmãos mais necessitados.
Sejamos generosos.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

A BÍBLIA SAGRADA
ANTIGO TESTAMENTO
JOEL
Um grande exército de gafanhotos abateu-se sobre Judá, comendo tudo o que
encontrou pelo caminho. Consequentemente, dá-se uma seca e há fome. Joel
vê estes acontecimentos como a profecia de uma invasão iminente por um
exército muito mais perigoso. E o único
repelente de insetos que fará efeito
contra esse exército é o povo voltar-se
para Deus. Nessa altura, Deus derramará, outra vez, o seu Espírito sobre o seu
povo. Joel con-nua a falar acerca do dia
do Senhor, quando Deus julgar as nações e restaurar Judá como um refúgio
e fortaleza que dão vida. O tema dominante de Joel é a chegada do «dia do
Senhor». Nesse dia, Deus voltará a pôr
as coisas no lugar. Vai restaurar o seu
povo, trazer-lhes segurança, abundância
e habitar entre eles. Esta profecia foi
muito importante para os seguidores de
Jesus no Novo Testamento.

AMÓS
Amós é chamado para profe-zar contra
os líderes e o povo de Israel. Começa
logo por declarar julgamento sobre os
vizinhos de Israel: Damasco, Gaza, Tiro,
Edom, Amon e Judá. Mas, depois, fala
do julgamento de Deus sobre Israel, por

causa da sua corrupção e da forma como trata os pobres. Samaria (a capital
de Israel) será esmagada. As mulheres
ricas da cidade - vacas gordas de Basã,
como ele lhes chama - serão desirmanadas. Amós diz que Deus odeia a religião
superﬁcial que eles pra-cam, bem como
o seu es-lo de vida egoísta. Prediz, ainda, que Israel será destruído, mas, no
futuro, a casa de David será restaurada.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
14 a 17 de Maio - Recitação do Terço
do Rosário, às 21.30 h., na Igreja de
S. José.
14 a 20 de Maio - Semana da Vida.
15 de Maio - Reunião de Leitores, às
19.00 h., na Igreja de São José.
16 de Maio - Reunião de Pais do 3º
Ano da Catequese, às 19.15 h., na
Igreja de São José.
18 de Maio - Procissão de velas.
19 e 20 de Maio - Recitação do Terço
do Rosário, às 21.30 h., na Igreja de
S. José.
20 de Maio - Domingo de Pentecostes.
20 de Maio - Hora de Laudes, às
09.00 h., na Igreja de S. José.
20 de Dezembro - Proﬁssão de Fé – 6º
Ano da Catequese, na Celebração
das 12.00 h, na Igreja Paroquial.
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