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(Pároco: Padre António Augusto Teixeira de Sousa, scj.)
 DOMINGO DA ASCENSÃO DO SENHOR

DAR-SE E DAR CRISTO
Todos  somos  devedores  de  altruísmo,  porque  os  outros  nos  merecem.
Infelizmente nem todos o somos na medida em que o deveríamos ser...  os homens
devem ser.                                                                                                          

Na continuidade do que se falou na semana passada neste nosso boletim paroquial, a
história recorda quem foi capaz de viver generosamente para os outros, dando-se às
mais diversas causas: científicas, literárias, humanitárias e sociais, mas também cívicas
e religiosas.

No nosso caso, realçamos o valor das pessoas que além de se darem a si mesmas,
consigo nos dão Cristo. São pessoas voluntárias, mas dum voluntariado cristão,
que nunca se faz só, porque faz tudo com Cristo, e também nunca se dá só a si,
mas consigo sempre dão Cristo...

Estou a falar de catequistas, homens e mulheres duma imensa generosidade, que
amam  com  o  seu  coração  cada  uma  das  pessoas  a  quem  servem,  crianças,
adolescentes, jovens e adultas. Mas amam também com o Coração de Cristo e, por
isso, são capazes de um amor que ultrapassa a medida do seu próprio amor, que
só um amor sem medida é capaz de tanto. Para isso, antes de anunciarem Cristo e o
Seu Evangelho, amam e vivem Cristo, a tal ponto que, tal como sintetizou São Paulo, a
certa  altura,  deixam de  viver,  para  nelas  viver  e  reinar  o  amor  de  Cristo.  E  a
felicidade do catequista será muito mais ver os seus catequizados voltados para
Cristo e centrando n'Ele as suas vidas do que tê-los voltados para o/a catequista.



Igualmente dadores de Cristo, são os Leitores das nossas celebrações, quando ao
longo da semana vão lendo, meditando e interiorizando a Palavra que na Missa ou
noutras celebrações proclamarão para todos. Do mesmo modo os/as Ministros/as
Extraordinários/as  da  Comunhão.  Não  são  simples  distribuidores  do  Pão
consagrado.  A sua missão maior é viverem em comunhão com Deus e com a
Igreja e serem depois construtores dessa comunhão com a comunidade.

A todos estes voluntários se exige uma boa preparação, fruto da sua fé que faz
acolher  Cristo  e  dá  a  vocação  de  O  não  guardarem  para  si,  como  um  dom
exclusivo, mas como um dom a ser partilhado...

Estejamos atentos. O Senhor que disse que havia falta de trabalhadores na Sua
Seara não estava só a falar de Padres, como tanta gente pensa. Estava a falar de
todos os serviços de construção do Seu Reino, onde o convite foi: ASSIM COMO
EU FIZ, FAZEI VÓS TAMBÉM...

Que ninguém fique ocioso na praça, sem fazer nada o dia todo. Porque o Senhor
vai passar e a todos nos convidará para a Sua vinha... Ouvidos atentos e coração
generoso. MÃOS À OBRA.

Pe. António Augusto, SCJ

LITURGIA DA PALAVRA

LEITURA I     Atos 1, 1-11
Leitura dos Atos dos Apóstolos
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a
ensinar, desde o princípio 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 paixão, Se apresentou vivo com muitas provas, 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, «da qual – disse Ele – Me ouvistes falar. Na verdade, João batizou
com água;  vós,  porém, sereis  batizados 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: «Não vos compete saber os tempos
ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade; mas 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». Dito isto, elevou-Se à vista
deles e uma nuvem escondeu-O a seus olhos. 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».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL - Salmo Salmo 46 (47)
Refrão: Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta.
LEITURA II    Ef 1, 17-23
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: 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, os tesouros
de glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder
para nós os crentes.  Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em
Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima 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. Tudo submeteu aos seus pés e
pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo, a
plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Refrão: ALELUIA. Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos.

EVANGELHO –     Mc 16, 15-20

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos   

Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo; mas quem não
acreditar  será  condenado.  Eis  os  milagres  que  acompanharão  os  que  acreditarem:
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 cooperava com eles, confirmando a sua palavra com
os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação.

AGENDA SEMANAL (17 a 23 de maio)
Segunda-feira, dia 17 de maio Jo 16, 29-33
Igreja e Cartório encerrados
14.30 – Rosário, em PERAFITA (igreja)
21.00 – Rosário, em LAVRA (sala das colunas)
Terça-feira, dia 18 de maio Jo 17, 1-11a S. João I, Papa e Mártir
9.00 – Missa (LAVRA)
11.00 – Missa (Lar de Lavra)
14.30 – Rosário, em PERAFITA (igreja)
16.00 às 18.00 – Cartório em PERAFITA
21.00 – Rosário, em LAVRA (sala das colunas)
Quarta-feira, dia 19 de maio Jo 17, 11b-19
14.30 – Rosário, em PERAFITA (igreja)
16.00  às  18.00  –  Cartório  em  PERAFITA  (com  o  pároco,  mediante
marcação)
19.00 – Missa (PERAFITA)
21.00 – Rosário, em LAVRA (sala das colunas)



Quinta-feira, dia 20 de maio Jo 17, 20-26 S. Bernardino de Sena, Presbítero
14.30 – Rosário, em PERAFITA (igreja)
16.00 às 17.15 – Cartório em LAVRA
18.30 – Missa
21.00 – Rosário, em LAVRA (sala das colunas)
Sexta-feira, dia 21 de maio Jo 21, 15-19 SS. Cristóvão Magallanes, 
Presbítero, e Companheiros, Mártires
9.00 – Missa (PERAFITA)
11.00 – Missa (Lar de Perafita)
14.30 – Rosário, em PERAFITA (igreja)
16.00 às 18.00 – Cartório em LAVRA (com o pároco, mediante marcação)
21.00 – Rosário, em LAVRA (sala das colunas)
Sábado, dia 22 de maio Jo 21, 20-25 S. Rita de Cássia, Religiosa

LAVRA
11.30 às 12.30 - Cartório
14.30 às 18.30 - Catequese
18.00 – Rosário (sala das colunas)
19.00 – Missa (sala das colunas)

PERAFITA
10.00 – Catequese (2.º catecismo)
10.00 às 11.00 - Cartório
14.45 – Catequese (6.º ao 10.º 
catecismo)
16.00 – Missa (auditório)
17.00 – Rosário (igreja)
17.30 – Missa (auditório)

DOMINGO DO PENTECOSTES  , dia 23 de maio  
LAVRA

9.00 – Missa (sala das colunas)
10.15 – Catequese
10.15 – Rosário (sala das colunas)
11.30 – Missa em Lavra (sala das 
colunas)

PERAFITA
9.15 – Rosário (igreja)
10.15 – Missa (auditório)
12.45 – Batismos (igreja)

AVISOS
1. CRISTO VIVE NAS RUAS DO PORTO   – O grupo de Jovens Rumo ao Amor

de  Cristo  (JORAC),  promove  uma  ação  de  recolha  de  alimentos  não
perecíveis (arroz, massa, conservas, feijão, azeite, óleo, açúcar, farinha, leite,
bolachas, ...) desta vez para apoiar os sem-abrigo. Apela-se à generosidade
de todos.  Os bens poderão ser entregues no cartório, sacristia, sala das
colunas ou a qualquer elemento do grupo. Quem quiser poderá fazer a
sua oferta através de donativo por MBWAY, pelo número 918     827     858  .

2. VENDA SOLIDÁRIA – O grupo de jovens de Lavra (JORAC) está a promover
uma  venda solidária,  com o intuito de  angariar fundos para as Jornadas
Mundiais  da  Juventude  de  2023,  em  Lisboa  e  apelam  à  nossa
generosidade.

3. SEMANA DA VIDA – Termina este domingo a Semana de Oração Pela Vida,
subordinada ao tema: “A vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos".
Continuemos a rezar pelo DOM DA VIDA em todas as suas etapas.



4. DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS –  Neste fim de semana da
Ascensão celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Os ofertórios
das eucaristias revertem para esta causa.


