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ASCENSÃO

Atos 1, 1-11
Salmo 46 (47)
Efésios 1, 17-23

Lucas 24, 46-53

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Treinar a arte 
da escuta com 

o ouvido do 
coração

O Sétimo Domingo de Páscoa, em 
Portugal, é também o dia em que 
celebramos a ‘entrada’ de Jesus Cristo 
nos Céus, a Solenidade da Ascensão. 
«Povos todos, batei palmas, aclamai 
a Deus com brados de alegria»! 
Permanece a promessa revelada 
por Jesus Cristo: «sereis batizados no 
Espírito Santo, [...] recebereis a força 
do Espírito Santo, que descerá sobre 
vós». A alegria e a bênção inundam o 
coração dos discípulos, de ontem e de 
hoje. Graças ao dom do Espírito Santo, 
estamos «revestidos com a força do 
alto». Com Paulo, rezamos: Deus «vos 
conceda um espírito de sabedoria 
e de revelação para O conhecerdes 
plenamente e ilumine os olhos do 
vosso coração». Hoje, também nós 
podemos alimentar a esperança de 
conhecer a vontade divina.

Abertura à vontade de Deus, seja 
ela qual for: esta é a disposição do 
coração que melhor permite discernir 
a missão que nos é confiada neste 
mundo. Todo o esforço, no processo 
de discernimento, depende desta 
livre e humilde disposição interior. Às 
vezes, podemos cair na tentação de 
querer impor a Deus a nossa vontade. 
A tomada de consciência do amor 
infinito de Deus, que é o fundamento 
do discernimento, precisa de ser 
acompanhada pela «busca contínua 
de um conhecimento sincero de 
Cristo e de um amor crescente 
por Ele». Precisamos de cultivar a 
experiência do encontro com Jesus 
Cristo. Precisamos de invocar a ‘força 
do alto’, para que o Espírito Santo 
ilumine os olhos do nosso coração.

“Revestidos com “Revestidos com 
a força do alto”a força do alto”

‘O que é que Deus quer de mim?’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

No segundo ‘episódio’, continuamos a 
perceber o melhor modo de preparar 
o nosso coração para acolher a 
vontade divina. Sábias são as palavras 
de Paulo, na Carta aos Efésios: «O Deus 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai 
da glória, vos conceda um espírito 
de sabedoria e de revelação para O 
conhecerdes plenamente e ilumine 
os olhos do vosso coração, para 
compreenderdes a esperança a que 
fostes chamados». O discernimento 
consiste em deixar-se revestir com 
a «força do alto», ou seja, com o 
entusiasmo e a criatividade, com a 
gratidão e a alegria, características de 
quem é conduzido pelo Espírito Santo.
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CAMINHADA PASCAL - Ascensão 
Missão eM Ponto - Tomar ParTe na mudança

Tomar parte na mudança é uma 
aventura que nenhum cristão pode 
desperdiçar. Camões dizia: “Todo o 
mundo é composto de mudança”. O 
Cristão está sempre em processo de 
mudança, de metanoia, de conversão... 
Faz parte da nossa condição de 
batizados assumirmos que não 
estamos completos, que a nossa vida 
é um caminho de aperfeiçoamento: 
“Sede perfeitos como o vosso Pai 
do céu é perfeito” (Mt 5, 48). Tomar 
parte na mudança é também dar o 
nosso contributo ético, moral, cultural, 
social, intelectual, eclesial, político... É 
adoptar uma postura corresponsável 
na construção da Igreja e da sociedade 
que somos. A mudança começa no 
nosso desejo de conversão pessoal. 
Esta conversão pessoal tem depois 
consequências comunitárias. A vida 
da Igreja não é está ca nem se situa 
no campo do “está tudo bem assim”. 
Ela é dinâmica e pede sempre que nos 
envolvamos no seu crescimento na 
adesão a Cristo, no nosso discipulado 
missionário.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
PARA ReZAR Antes DA ReFeiÇão eM FAMÍLiA

Senhor Jesus:
 que as Tuas mãos erguidas,
 na hora da Tua gloriosa Ascensão 
 continuem a abençoar-nos,
 na partilha generosa,
 à volta desta mesa familiar.
Que as Tuas mãos benditas,
 fortaleçam os nossos braços, 
 cooperem connosco na missão,
 de transformar a nossa Terra 
 à imagem do Céu. 
Ámen.

PALAVRA do PaPa Francisco...
Na ação pastoral, a obra mais importante 

é o «apostolado do ouvido». Devemos 
escutar, antes de falar, como exorta o 
apóstolo Tiago: «cada um seja pronto 
para ouvir, lento para falar» (1, 19). 
Oferecer gratuitamente um pouco do 
próprio tempo para escutar as pessoas 
é o primeiro gesto de caridade.

[Papa Francisco] 

caLendÁrio LiTÚrGico
31 | Visitação da Virgem Santa Maria
1/6 | S. Justino, mártir
2 | S. Marcelino e S. Pedro, mártires
3 | SS. Carlos Lwanga e Comp., mártires

LeiTores
dia 4 / Junho [cAPeLA]

Leitores - a designar
dia 5 / Junho [MosteiRo]

Introdução - Anabela 
1ª Leitura - Emília 
2ª Leitura - Paulo 
Or. Universal - Laura

ENCERRAMENTO DO MÊS DE MARIA
À semelhança dos anos anteriores, ape-

lamos à participação das crianças e pais 
da catequese no próximo dia 31 de maio 
(3ªf ), às 20h30 na oração do terço e eu-
caristia. Convidamos todos a trazer uma 
flor para marcarmos o encerramento 
do mês de Maria com a consagração da 
nossa vida e do mundo à paz.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Dia 4 de junho, a Junta de Freguesia 

de Mire de Tibães, em parceria com a 
APEEMT, os Escuteiros, o GUT e a 
Catequese, irá organizar uma Festa com 
o intuito de comemorar o Dia Mundial 
da Criança, no largo do Mosteiro 
de Tibães. Em virtude deste evento, 
nesse dia não haverá catequese para as 
crianças poderem participar na Festa.

PEREGRINAÇÃO À SRA DO SAMEIRO
Como habitualmente, a grande pere-

grinação arquidiocesana ao Sameiro 
realiza-se no próximo dia 5 de junho, 
com partida da Sé Catedral às 7h, ter-
minando com a eucaristia no Santuário 
do Sameiro, pelas 11h, presidida pelo 
Arcebispo Primaz, D. José Cordeiro.

A Confraria de Ns Sra do Ó pede para 
informar que este não irá participar 
com a bandeira, pois ainda está em 
fase de restruturação e composição dos 
órgãos administrativos. Pede-se a com-
preensão, mas também a colaboração. 

FESTA DO CERCO - bAZAR
A Comissão de Festas em honra de 

S. Sebastião “O Cerco” pede para 
informar que irá realizar o Bazar de 
Ruães, Sobrado e lugares vizinhos, nos 
dias 4 e 5 de junho, nas instalações 
junto ao campo de futebol.

- Mês de Maria -
2ª a 3ª Feira > mês de maria > mosTeiro
Oração do terço às 20h30, seguindo-se a Euca-

ristia (quando houver) ou celebração da pa-
lavra, com distribuição da sagrada comnhão.

Terça, 31 / maio > 21h / mosTeiro
Maria de Jesus Costa Pinheiro, pais e 

irmão m.c. família; Armindo Ferreira 
Ribeiro m.c. Confraria de Ns Sra do 
Ó; Brás Faria Macedo m.c. Confraria 
de Ns Sra do Ó; Esperança Lopes 
m.c. Confraria de Ns Sra do Ó; José 
Agostinho Fernandes m.c. Confraria 
de Ns Sra do Ó; João Ferreira Abreu 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

QuARtA, 1 / Junho > 19h / P. DA GRAÇA

QuinTa, 2 / Junho > 19h / caP.sra do Ó 
7º dia de Jerónimo Augusto da Silva; 

Paulo da Silva Marques, filha e família 
m.c. esposa; José Gonçalves Alves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Ó

sextA, 3 / Junho > 19h / P. DA GRAÇA

 sÁBado, 4 / Junho > 19h / caP.sra do Ó
Associados falecidos do Imaculado Co-

ração de Maria m.c. devotos do lugar 
da Barrosa (Rosalina Capa); Brás Faria 
de Macedo m.c. esposa e filhos; Do-
mingos José e esposa m.c. filhos; Teresa 
Aurora Coelho da Silva e Manuel de 
Sousa Oliveira m.c. filhos; José Gomes 
Soares Magalhães e família m.c. espo-
sa; António José da Cunha Pires m.c. 
Confraria de Ns Sr do Rosário

sÁbADo, 4 / Junho > 20h / iG. P. da Graça

PENTECOSTES
DOMINGO, 5 / Junho > 9h / P. DA GRAÇA

dominGo, 5 / Junho > 10h30 / mosTeiro
António Fernandes da Silva e esposa 

m.c. filha Teresa; Em honra do Ima-
culado Coração de Maria m.c. devotos; 
José Fernandes (Camilo) m.c. família; 
Zacarias Barbosa m.c. filhos; Manuel 
Joaquim Fernandes Coelho m.c. filha 
Palmira; Teresa Gonçalves m.c. marido 
e filhos; Amadeu Ferreira Castro (aniv.) 
m.c. mãe e irmãos; José Fernando 
Gonçalves Castro m.c. esposa; Maria 
Conceição Loureiro m.c. Confraria 
de Ns Sr do Ó; Teresa Gonçalves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Rosário
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