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SOLENIDADE DA 
ASCENÇÃO DO 

SENHOR 

LEITURA I: 
ACT 1,1-11

SALMO 
46 (47)

REFRÃO: 
POR ENTRE 

ACLAMAÇÕES 
E AO SOM DA 
TROMBETA, 
ERGUE-SE 
DEUOS, O 
SENHOR

LEITURA II
EF 1,17-23

EVANGELHO SEGUNDO S. MARCOS 16, 15-20

COMENTÁRIO AO EVANGELHO

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 
baptizado 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. 

DO

in Secretariado 
Nacional de 
Liturgia

A Ascensão de Jesus é a última 
aparição do Ressuscitado que não 
só dá testemunho da verdade da 
Ressurreição, como faz compreender 
que Jesus vive agora na glória do 
Pai. A Ascensão manifesta assim 
o sentido pleno da Páscoa: depois 
de destruir o pecado e a morte com 
a sua Morte e Ressurreição, Jesus 
Cristo introduz o homem, que tinha 
assumido na Encarnação, na glória 
de seu Pai. Pela sua Encarnação o 
Filho de Deus desceu do Céu, fez-se 
homem, assumindo assim a condição 

de servo, e humilhou-Se ainda mais, 
obedecendo até à morte e morte de 
cruz; mas por isso Deus O exaltou, 
ressuscitando-O de entre os mortos 
e fazendo-O participar da sua glória, 
sentando-O à sua direita e dando-
Lhe o nome que está acima de todos 
os nomes, o nome divino de Senhor: 
à humilhação na sua vida mortal 
corresponde agora a exaltação, que na 
Ascensão claramente se manifesta e 
nos milagres que se lhe hão-de seguir 
na vida da Igreja. Donativos 
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20 DE MAIO — QUI
Terço das Famílias

21h30

22 DE MAIO — SÁB
Retiro de Pentecostes

9h30 - 13h30, Santo António

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h

COMO SURGIRAM AS JORNADAS MUNDIAIS DA 
JUVENTUDE (JMJ)?

Há quem lhe chame a mais bela invenção de João 

Paulo II. Em 1984, o Papa quis organizar um encontro no 

Domingo de Ramos, em Roma, para celebrar o jubileu dos 

jovens inserido no Ano Santo da Redenção 1983-1984. Esperavam-se 60 

mil peregrinos. Acorreram 250 mil de muitos países. A experiência foi de 

tal modo significativa para toda a igreja, que o Santo Padre resolveu 

repeti-la no ano seguinte.

transparente e honesta: tanto na redação dum jornal como no mundo da 
web, tanto na pregação comum da Igreja como na comunicação política 
ou social. «Vem e verás» foi o modo como a fé cristã se comunicou a 
partir dos primeiros encontros nas margens do rio Jordão e do lago da 
Galileia.

Retiro de Pentecostes
No dia 22 de Maio a nossa Paróquia organiza um retiro de Pentecostes, 
que decorrerá entre as 09.30h e as 13.30h, na igreja de Santo António. 
Não é necessário inscrição.



O ministério de catequista
O Papa Francisco decidiu instituir o ministério de catequista, na 
Igreja Católica, através da carta apostólica (Motu Proprio) ‘Antiquum 
ministerium’ de 11 de Maio.
“Depois de ter ponderado todos os aspetos, em virtude da autoridade 
apostólica, instituo o ministério laical de catequista”, escreve 
Francisco. | 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”. | 
“Convém que, ao ministério instituído 
de catequista, sejam chamados 
homens e mulheres de fé profunda 
e maturidade humana, que tenham 
uma participação ativa na vida da 
comunidade cristã, sejam capazes 
de acolhimento, generosidade e vida 
de comunhão fraterna, recebam a 
devida formação bíblica, teológica, 
pastoral e pedagógica para ser 
solícitos comunicadores da verdade da 
fé e tenham já maturado uma prévia 
experiência de catequese”, precisa 
Francisco. | O Papa assinala que o 
ministério laical como o de catequista 
imprime uma “acentuação maior 
ao empenho missionário típico de 
cada um dos batizados”, convidando 
as comunidades católicas a rejeitar 
“qualquer tentativa de clericalização”.
A carta apostólica ‘Ministério Antigo’ 
refere que o catequista deve estar 
ao “serviço pastoral da transmissão 
da fé” que se desenvolve nas suas 
diferentes etapas, desde o “primeiro 
anúncio” à formação permanente, 
passando pela preparação para 

APONTAMENTO
DA SEMANA

“Eu quero ajudar-Te meu Deus”, são as palavras que 
desabrocham do coração orante de Etty Hillesum 

quando compreende a esperança a que foi chamada..., 
quando reconhece que o amor humano - mesmo o mais 

nobre, o mais verdadeiro - não consegue satisfazer a 
sua exigência estrutural, apenas Deus a pode cumprir. 

Existe um amor maiúsculo, imperecível, que não se pode 
esperar de nós, somente de Deus, mas nos serve e quer 
servir-se de nós para se fazer ver a outros. Então, que 

nos aproveita olhar para o Céu, senão para adiar o que é 
possível ver já aqui?

os sacramentos da iniciação 
cristã (Batismo, Confirmação e 
Eucaristia). | Francisco recorda 
que, em 1972, o Papa São Paulo VI 
adaptou os ministérios de Leitor e 
Acólito, pedindo às Conferências 
Episcopais para promover outros 
ministérios, entre os quais o de 
catequista, como “reconhecimento 
da presença de leigos e leigas 
que, em virtude do seu Batismo, 
se sentem chamados a colaborar 
no serviço da catequese”. | 
Esta presença torna-se ainda 
mais urgente nos nossos dias, 
devido à renovada consciência 
da evangelização no mundo 
contemporâneo e à imposição 
duma cultura globalizada, que 
requer um encontro autêntico com 
as jovens gerações, sem esquecer 
a exigência de metodologias e 
instrumentos criativos que tornem 
o anúncio do Evangelho coerente 
com a transformação missionária 
que a Igreja abraçou”. O Papa 
adianta que o ministério exige 
um “devido discernimento” por 
parte de cada bispo diocesano e 
deve ser assumido, publicamente, 
através de um rito de instituição 
– atualmente a ser preparado pela 
Congregação para o Culto Divino 
e a Disciplina dos Sacramentos 
(Santa Sé). | “Convido, pois, 
as Conferências Episcopais a 
tornarem realidade o ministério 
de catequista, estabelecendo o 
percurso formativo necessário e 

os critérios normativos para o 
acesso ao mesmo, encontrando 
as formas mais coerentes para 
o serviço que estas pessoas 
serão chamadas a desempenhar 
em conformidade com tudo o 
que foi expresso por esta Carta 
Apostólica”, escreve. Esta é a 
segunda decisão de Francisco 
sobre ministérios de leigos, em 
2021: a 11 de janeiro, estabeleceu 
que as mulheres tenham acesso 
aos ministérios de Leitor e 
Acólito com o motu proprio 
‘Spiritus Domini’.

Mensagem do 
Papa Francisco 
para o Dia 
Mundial das 
Comunicações 
Sociais - 16 de Maio  
«“Vem e verás” (Jo 1, 46). 
Comunicar encontrando as 
pessoas onde estão e como são»
Queridos irmãos e irmãs! 
O convite a «ir e ver», que 

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Preservança
Os começos são, regra geral, marcados pelo entusiasmo e pelo empenho. 
Temperados de optimismo e, talvez, de alguma ingenuidade, trazem consigo 
ânimo e generosidade. O tempo, no entanto, dá lugar à moderação das 
expectativas, ao constatar que os frutos levam o seu tempo a ser colhidos e 
não sem a participação do nosso esforço. Acontece ainda, não raras vezes, que 
desilusões e frustrações venham a marcar este segundo tempo, mais longo, e a 
semear nele a descrença e a falta de esperança. Pode o optimismo dar lugar ao 
pessimismo e a ingenuidade ao cinismo. O mesmo pode acontecer num caminho 
de fé. A Palavra de Deus, porém, chama-nos à perseverança na prática do bem 
e na oração (Rom 2, 7; 12, 12), para assim perseverar na graça de Deus (Act 13, 
43). Não é na intensidade do sentimento, mas na constância da vontade que se 
manifesta o amor e a fidelidade. A perseverança é própria do verdadeiro amor, 
não sujeito às variações do sentimento, e da fé amadurecida, que vê para lá da 
dureza do caminho.

Padre João

acompanha os primeiros e 
comovedores encontros de Jesus 
com os discípulos, é também o 
método de toda a comunicação 
humana autêntica. Para poder 
contar a verdade da vida que 
se faz história, é necessário 
sair da presunção cómoda do 
«já sabido» e mover-se, ir ver, 
estar com as pessoas, ouvi-
las, recolher as sugestões da 
realidade, que nunca deixará 
de nos surpreender em algum 
dos seus aspetos. «Abre, 
maravilhado, os olhos ao que 
vires e deixa as tuas mãos 
cumular-se do vigor da seiva, de 
tal modo que os outros possam, 
ao ler-te, tocar com as mãos o 
milagre palpitante da vida»: 
aconselhava o Beato Manuel 
Lozano Garrido aos seus colegas 
jornalistas. Por isso, este ano, 
desejo dedicar a Mensagem 
à chamada a «ir e ver», como 
sugestão para toda a expressão 
comunicativa que queira ser 

CPE

- A Lavandaria do Centro Paroquial do Estoril já 
reabriu!
Visite-nos nos dias úteis das 8h às 16h.

- Precisamos da sua ajuda!
 Todos os meses doamos 1200 fraldas de adulto aos 
nossos utentes. Ajude-nos a conseguir as fraldas (não 
cueca-fralda) necessárias para todos.
Doe 1 ou mais pacotes de fraldas em www.cpestoril.
pt/donativos ou entregue na receção do CPE ou 
entrada da Igreja Sra Boa Nova.
Contamos consigo!


