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SÉTIMO DOMINGO
ASCENSÃO

Atos 1, 1-11
Salmo 46 (47)
Efésios 4, 1-13

Marcos 16, 15-20

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

 Invocar, várias 
vezes ao dia, 
todos os dias: 
«Vem, Espírito 

Santo!».

A solenidade da Ascensão apoia-se 
nos textos bíblicos que narram aquela 
parte do acontecimento pascal em 
que Jesus Cristo «foi elevado ao Céu e 
sentou-Se à direita de Deus». Não nos 
abandonou! Ressuscitado pelo Pai, 
confirma para nós «uma só esperança 
na vida a que fostes chamados». 
Exaltado pelo Pai, abre para nós as 
portas dos céus. Um dia há de reunir, 
na glória, todos os seres humanos. 
Unidos na fé e na esperança, «aclamai 
a Deus com brados de alegria». Até 
lá, o Ressuscitado continua presente, 
segundo a promessa: «recebereis 
a força do Espírito Santo, que 
descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas». Hoje, como ontem, 
confia aos discípulos a força do 
Espírito Santo com a missão de levar o 
Evangelho «até aos confins da terra».

A finalidade da vida cristã é estar 
inundado pelo Espírito Santo. Jesus 
deixou-nos toda a ‘bagagem’ que 
precisamos para continuar o caminho 
missionário; sobretudo, deixou-nos o 
Espírito Santo. Por isso, não se pode 
ser cristão sem conhecer o Espírito 
Santo. Ele é alento de vida, companhia 
quotidiana, luz discreta que ilumina 
o caminho, força que impele ao 
testemunho, entusiasmo da missão. 
Espiritual é quem faz do seu viver a 
esperança de ser abraçado e amado. 
«Peçamos ao Senhor que nos dê esta 
consciência de que não se pode ser 
cristãos sem caminhar com o Espírito 
Santo, sem agir com o Espírito Santo, 
sem deixar que o Espírito Santo seja 
o protagonista da nossa vida». Ser 
cristão é respirar o Espírito Santo!

“A força “A força 
do Espírito Santo”do Espírito Santo”

‘Fogo e Vento’,  nova série 
em laboratoriodafe.pt

Conhecer o 
Espírito Santo
Hoje, elevamos os corações para 
acolher a força do Espírito Santo, 
conscientes de que já somos por ele 
habitados desde o nosso batismo. 
É, pois, uma oportunidade para 
tomarmos consciência deste grande 
dom pascal. Quanto mais deixamos 
que o Espírito do Ressuscitado ilumine 
o nosso coração, mais descobriremos 
como atua em nós, sentiremos mais 
vivo o seu amor e mais o daremos a 
conhecer através da nossa vida, mais 
cumpriremos a nossa missão.



    

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822. 

PENSAMENTO DA SEMANA

Temos que agradecer à coragem e 
determinação de tantos profissionais 
(jornalistas, operadores de câmara, editores, 
cineastas que trabalham muitas vezes sob 
grandes riscos), se hoje conhecemos, por 
exemplo, a difícil condição das minorias 
perseguidas em várias partes do mundo, se 
muitos abusos e injustiças contra os pobres 
e contra a criação foram denunciados, se 
muitas guerras esquecidas foram noticiadas. 
Seria uma perda não só para a informação, 
mas também para toda a sociedade e para 
a democracia, se faltassem estas vozes: um 
empobrecimento para a nossa humanidade.

(Papa Francisco)

18 | S. João I, papa e mártir [MF]
20 | S. Bernardino de Sena, 
presbítero [MF]
21 | SS. Cristóvão Magallanes, presbítero, 
e Companheiros, mártires [MF]
22 | S. Rita de Cássia, religiosa [MF]
23 | Solenidade de Pentecostes
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DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES 
SOCIAIS
Este Domingo, 16 de Maio, a Igreja assinala 
o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A 
mensagem do Papa para o 55.º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais tem como tema «”Vem 
e verás”» (Jo 1, 46). Comunicar encontrando 
as pessoas onde estão e como são». A 
mensagem do Papa para o 55.º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais tem como tema “«Vem 
e verás» (Jo 1, 46). Comunicar encontrando as 
pessoas onde estão e como são”.

LAUSPERENE PASCAL - HORÁRIOS
22 de Maio
10h30 Celebração da Eucaristia
11h Exposição do Santíssimo Sacramento 
17h Celebração da Eucaristia
18h Exposição do Santíssimo Sacramento
22h Celebração da Eucaristia da Vigília de 
Pentecostes
23h Exposição do Santíssimo Sacramento até às 
24h.

23 de Maio – Domingo de Pentecostes
9h Celebração da Eucaristia
10h30 Celebração da Eucaristia
12h Celebração da Eucaristia
13h Exposição do Santíssimo Sacramento
18h Encerramento do Lausperene com Vésperas 
Solenes

AGORA PODE FAZER O SEU 
DONATIVO POR MBWAY

MÊS DE MAIO 
Oração do terço às 10h e 16h15. Rezaremos pela 
santificação das famílias, vocações, refugiados, 
paz, doentes, pelo fim da pandemia e intenções do 
Santo Padre.


