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E agora ?

No último encontro com o Ressuscitado, os discípulos

perguntaram: e agora? Agora, respondeu Jesus: "Ide por

todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura.

Quem acreditar e for baptizado será salvo".

Missão espinhosa e arriscada, confiada a gente tão pouco

letrada, de mãos calejadas pela faina da pesca, mas de

coração generoso! Todos aceitaram o desafio.

 A Ascensão não foi uma fuga. Não é uma despedida,

porque o Senhor não os deixou. Afastou-se apenas da

sua vista e continuou a "cooperar com eles", que, sem

perder tempo, "partiram a pregar por toda a  parte".

Apenas confiados na Palavra do Mestre.

Cada um de nós recebe hoje a mesma Missão dos

Apóstolos, e, como então, Jesus diz-nos: agora é a vossa

vez. Não vos canseis de anunciar que a meta da vida do

homem, de todo o homem, é a morada eterna, a casa

do Pai, onde todos têm lugar.

P. Fausto

Dia 16 SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR (Domingo 7º da Páscoa) - Ano B
At 1, 1-11; Sal 46; Ef 1, 17-23 (ou Ef 4, 1-13); Mc 16, 15-20

«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social – Ofertório.

Dia 17 SEGUNDA-FEIRA - At 19, 1-8; Sal 67; Jo 16, 29-33
«Tende confiança: Eu venci o mundo»

Dia 18 TERÇA-FEIRA - S. João I, papa e mártir
At 20, 17-27; Sal 67; Jo 17, 1-11a

«Pai, glorifica o teu Filho»

Dia 19 QUARTA-FEIRA - At 20, 28-38; Sal 67; Jo 17, 11b-19
«Para que sejam um como Nós»

Dia 20 QUINTA-FEIRA - S. Bernardino de Sena, presbítero
At 22, 30: 23, 6-11; Sal 15; Jo 17, 20-26

«Sejam consumados na unidade»

Dia 21 SEXTA-FEIRA - SS. Cristóvão Magallanes, presbítero, e
Companheiros, mártires
At 25, 13b-21; Sal 102; Jo 21, 15-19

«Apascenta os meus cordeiros, apascenta as minhas ovelhas»

Dia 22 SÁBADO - Missa da Manhã: S. Rita de Cássia, religiosa
At 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jo 21, 20-25

«Este é o discípulo que escreveu estes factos
e o seu testemunho é verdadeiro»

Missa da Tarde: Missa própria da Vigília de Pentecostes
Gen 11, 1-9; Sal 32; Ex 19, 3-8a. 16-20b; Cant. Dan 3, 52 ou Sal 18; Ez 37,
1-14; Sal 106; Joel 3, 1-5; Sal 103; Rom 8, 22-27; Jo 7, 37-39

«Correrão rios de água viva»
Missas: 8h30 e 19h (Sé) (não há missa em Santiago).

Dia 23 DOMINGO DE PENTECOSTES - Ano B
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 (ou Gal 5, 16-25); Jo 20, 19-23
(ou Jo 15, 26-27; 16, 12-15)

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) (não há missa em Vilar).
* Dia do Apostolado Organizado dos Leigos – Ofertório.
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55.º Dia Mundial das Comunicações Sociais

No contexto da mensagem do Papa Francisco para este dia, termina com a
seguinte oração que ajuda a saborear toda a mensagem:

“Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos,
e partir à procura da verdade.
Ensinai-nos a ir e ver,
ensinai-nos a ouvir,
a não cultivar preconceitos,
a não tirar conclusões precipitadas.
Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém,
a reservar tempo para compreender,
a prestar atenção ao essencial,
a não nos distrairmos com o supérfluo,
a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade.
Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo
e a honestidade de contar o que vimos.”

Ao longo do mês de maio será rezado o terço nos diversos espaços
de culto da nossa paróquia:

- na Sé, de 2ª a 6ª feira, pelas 21.30h;
- em Vilar, à 2ª, pelas 21.30h (na Capela) e à 6ª, pelas 21.30h (online);
- na Capela dos Santos Mártires (Alboi), de 2ª a 6ª, pelas 18.00h;
- na Igreja de S. António, de 2ª a 6ª, pelas 18.15h.

«“Vem e verás” (Jo 1, 46). Comunicar encontrando as
pessoas onde estão e como são»

O Papa Francisco decidiu instituir o ministério de
catequista, na Igreja Católica, no dia 11 de Maio.
O texto sublinha que “ainda hoje, há muitos
catequistas competentes e perseverantes que estão
à frente de comunidades em diferentes regiões,
realizando uma missão insubstituível na transmissão
e aprofundamento da fé”.
A decisão diz respeito a homens e mulheres que

não pertencem ao clero nem a institutos religiosos, reconhecendo de forma
“estável” o serviço que prestam na transmissão da fé, “desempenhado de maneira
laical como exige a própria natureza do ministério”. O Papa assinala que o
ministério laical como o de catequista imprime uma “acentuação maior ao empenho
missionário típico de cada um dos baptizados”.

Cfr. Agencia Ecclesia

Catequistas

Carta apostólica (Motu Proprio) ‘Antiquum ministerium‘

O Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé) vai
promover, de 16 a 25 de maio, uma ‘Semana Laudato Si’, que encerra o ano
especial dedicado à encíclica ecológica e social. Do programa para esta semana
destacam-se diversas oportunidades de diálogo sobre as “oportunidades
importantes em 2021 para gerar mudanças”, educação, economia, combustíveis
fósseis e direitos humanos. Entre as várias iniciativas que marcam este ano está a
publicação de um “manual” de aplicação da encíclica ecológica e social ‘Laudato
Si’, que o Papa publicou em 2015, com mais de 200 recomendações em defesa do
ambiente e da vida humana.

Oração do Terço

“Em vez de ter medo, tenham sonhos. Descubram
que Deus é aliado dos vossos sonhos mais belos. Ousem
sonhar um mundo melhor. Sintam que o futuro
depende da qualidade e da consistência dos vossos
sonhos".

Cardeal D. José Tolentino Mendonça,
em Fátima, a 13 de maio de 2021


