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FOLHA DOMINICAL 
divulgada  pela  Paróquia  d                   

 

Domingo  próximo 

Solenidade Ascensão - A * 21 Maio 

ler / escutar – acolher 
 Act. 1, 1-11 

No início do livro dos Actos dos Apósto-
los, o catequista Lucas avisa que o pro-
jecto de salvação e de libertação que Je-
sus veio apresentar passou (após a ida 
de Jesus para junto do Pai) para as mãos 
da Igreja, animada pelo Espírito. A cons-
trução do “Reino” é uma tarefa que não 
está terminada, mas que é preciso con-
cretizar na história e exige o empenho 
contínuo de todos os crentes. Os cristãos 
são convidados a redescobrir o seu pa-
pel, no sentido de testemunhar o projecto 
de Deus, na fidelidade ao “caminho” que 

Jesus percorreu. 
    Ef. 1, 17-23 

Alguns vêem nesta Carta uma espécie de 
síntese da teologia paulina, numa altura 
em que a missão do a-póstolo está prati-
camente terminada no oriente. 
Em concreto, o texto que nos é proposto 
aparece na primeira parte da Carta e faz 
parte de uma acção de graças, na qual 
Paulo agradece a Deus pela fé dos Efé-
sios e pela caridade que eles manifestam 
para com todos os irmãos na fé. 
 

 Mt. 28, 16-20 
O texto de Mateus situa-nos na Galileia, 
após a ressurreição de Jesus (embora 
não se diga se é muito ou pouco tempo 
após a descoberta do túmulo vazio – cf. 
Mt 28,1-15). De acordo com Mateus, Je-
sus – pouco antes de ser preso – havia 
marcado encontro com os discípulos na 
Galileia (cf. Mt 26,32); na manhã da Pás-
coa, os anjos que apareceram às mulhe-
res no sepulcro (cf. Mt 28,7) e o próprio 
Jesus, vivo e ressuscitado (cf. Mt 28,10), 
renovam o convite para que os discípulos 
se dirijam à Galileia, a fim de lá encontrar 
o Senhor.                                (base DEHON) 
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«Não deixem de 
praticar desporto 

por paixão»  
Francisco recebeu os participantes do 
Simpósio Internacional de Ténis e Pádel, 
provenientes de mais de trinta países, e 
pediu que continuem a “praticar despor-
to por paixão”. 
“O Ténis é um jogo e o Pádel também. A 
sua força educativa consiste, precisa-
mente, na dinâmica do jogo. Não deixem 
de praticar desporto por paixão, para se 
divertir e divertir os outros. A competição 
é boa se não excluir a dimensão da di-
versão. Se a dinâmica da competição 
prevalecer poderá desencadear formas 
de egoísmo, que prejudicam o desporto” 
afirmou o Papa. 
Sobre o tema dos dois dias de encontro, 
“dimensão educativa e formativa”, Fran-
cisco apontou que o “o professor de Té-
nis ou Pádel, além de ser técnico, é aci-
ma de tudo também educador” e encora-
jou à reflexão que “o bom jogo nasce de 
uma dinâmica correta de ataque e defe-
sa”. 
“Isso acontece também num caminho e-
ducativo: avaliar bem o risco e a prudên-
cia. Um bom jogador de Ténis, Pádel ou 
de qualquer outro desporto, não pode 
sempre só atacar e nem sempre arriscar 
mas também tem que saber defender. 
As qualidades de ataque e defesa de-
vem ser praticadas. É bom aplicar esta 
comparação na educação da personali-
dade”, indicou.                                  (AE230506) 
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  Anúncio da PROCLAMAÇÃO 
                          
 
 

                                                     

                       
                   DA PALAVRA DE DEUS   
DEUS                              HOJE 

 
ACTOS 8, 5-8.14-17 

 Salmo 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20(R.1) 

I PEDRO 3, 15-18 
JOÃO 14, 15-21 

 

Interrogações 
neste 

DOMINGO 
 
 

1. 
Quando temos de dar testemunho do 

Evangelho de Jesus, anima-nos o 
entusiasmo dos apóstolos? 

 

2. 
Diante dos ataques – às vezes 

incoerentes e irracionais – daqueles 
que não concordam com os valores de 
Jesus, como nos comportamos? Com a 

mesma agressividade com que nos 
tratam? Com a mesma intolerância dos 

nossos adversários? 
 

3. 
Na minha leitura do mundo e da 

história, o que é que prevalece: o 
pessimismo de quem se sente só e 

perdido no meio de forças de morte, ou 
a esperança de quem está seguro de 

que Jesus ressuscitado continua 
presente, a acompanhar a caminhada 

da sua comunidade pela história? 
 (base DEHON)  
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 Rezar pelos 

movimentos eclesiais, 
apontando à 

«harmonia» de todos  
 

Francisco alerta para tentação 
de «fechar-se em si mesmos» 
 

O Papa convidou os católicos a rezar, duran-
te o mês de maio, pelos movimentos eclesi-
ais, apontando à “harmonia” de todos na 
Igreja. 
“Os movimentos eclesiais são um dom, são a 
riqueza da Igreja! Isto é o que vocês são! Os 
movimentos renovam a Igreja com a sua ca-
pacidade de diálogo a serviço da missão e-
vangelizadora”, refere Francisco, no vídeo 
mensal que apresenta a sua intenção de 
oração. 
A intervenção pede aos membros dos movi-
mentos que se coloquem ao serviço dos bis-
pos e das paróquias, para “evitar qualquer 
tentação de fechar-se em si mesmos, que 
pode ser um perigo”. 
A mensagem, divulgada pela Rede Mundial 
de Oração do Papa, elogia a forma como, 
segundo o próprio carisma, estes movimen-
tos encontram “novas maneiras de mostrar a 
atratividade e a novidade do Evangelho”. 
“Como fazem isto? Ao falar línguas diferen-
tes, parecem diferentes, mas é a criatividade 
que cria essas diferenças. Mas sempre se 
enten-dem e se fazem entender”,acrescenta. 
Francisco recomenda que estes movimentos 
se mantenham em “movimento”, perante os 
desa-fios e mudanças do mundo contempo-
râneo, e assegurem a “harmonia da Igreja, 
pois a harmo-nia é um dom do Espírito 
Santo”. 
Rezemos para que os movimentos e gru-
pos eclesiais redescubram cada dia a 
sua missão, uma missão evangelizadora, 
e que possam colocar os seus próprios 
carismas ao serviço das necessidades 
do mundo: ao serviço”. 
Os Movimentos eclesiais são apresentados 
como “grupos de pessoas comprometidas 
com o apostolado, com seu próprio carisma, 
que o Espírito Santo distribui para o bem co-
mum da Igreja”.                                   (AE230502) 

 



Missão no «velho e 
cansado Ocidente» 

O Papa desafiou os religiosos e religiosas espi-
ritanos a anunciar a mensagem cristã no “velho 
e cansado Ocidente”, falando numa audiência 
que assinalou o 175.º aniversário de refunda-
ção da Congregação do Espírito Santo. 
“Não renuncieis à coragem e à liberdade interi-
or, cultivai-a e fazei dela uma característica vi-
va do vosso apostolado. Há tantos homens e 
mulheres que ainda precisam do Evangelho, 
não apenas nas chamadas terras de missão, 
mas também no velho e cansado Ocidente. 
Olhai para cada um com os olhos de Jesus, 
que deseja encontrar-se com todos – todos!”, 
referiu. 
“Não vos esqueçais disto: todos, todos, todos! 
Aproximando-vos especialmente dos mais po-
bres, tocando-os com as vossas mãos, fixando 
o vosso olhar no deles”, acrescentou. 
“Graças à vossa disposição para mudar e à 
vossa perseverança, permanecestes fiéis ao 
espírito das vossas origens: evangelizar os 
pobres, aceitar missões onde ninguém mais 
quer ir, preferir o serviço aos mais abandona-
dos, respeitar os povos e as culturas, treinar o 
clero e os leigos locais para o desenvolvimento 
humano integral, tudo em fraternidade e simpli-
cidade de vida e na assiduidade da oração”, in-
dicou o Papa.                                     (AE230508) 
 

 

Jubileu 2025 
O Vaticano espera que milhões de pes-
soas participem, a partir de dezembro de 
2024, nas celebrações do Ano Santo 
2025, o Jubileu convocado pelo Papa 
Francisco. 
“São eventos que, pela sua natureza, 
atraem uma grande multidão de pessoas 
a Roma. Penso de modo particular no 
Jubileu dos jovens, dos movimentos, das 
confrarias, dos catequistas, do mundo do 
trabalho, das escolas”, indicou D. Rino 
Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para 
a Evangelização (Santa Sé). 
“Roma sempre foi uma atração cultural e 
o nosso objetivo é que o peregrino tam-
bém se torne um turista, assim como o 
turista pode ser fascinado pela experiên-
cia do peregrino”, apontou o colaborador 
do Papa.                                     (AE230509) 

io  

Calendário e LITURGIA  

A  PALAVRA 
Diariamente 

 

 

SEGUNDA 15 
“E vós também ides dar testemu-
nho”                                                  João 15, 27 
 

Esta é a glória dos Seus fiéis                               
                                        Salmo 149, 9b 
_______________________________________ 
TERÇA 16 
”Se Eu não partir, o Defensor não 
virá a vós.”                           João 16, 7 
 

Senhor, a Vossa misericórdia é 
eterna                                Salmo137, 8 
_______________________________________ 
QUARTA 17 
“Quando vier o Espírito da verdade, 
Ele vos guiará para a verdade to-      
tal.”                                     João 16, 13 
 

Louvem todos o nome sublime do 
Senhor.                            Salmo 148, 12 
_______________________________________ 
QUINTA 18 
”A vossa tristeza tornar-se-á em 
alegria.”                              João 16, 20 
 

O Senhor deu a conhecer a salva-
ção .                                                 Salmo 97, 2 
_______________________________________ 
SEXTA 19 
“Ninguém vos poderá tirar a vossa 
alegria.”                             João 16, 22 
 

Aclamai a Deus com júbilo.                      
                                                            Salmo 46, 2        
_______________________________________ 
SÁBADO 20 
“O que pedirdes ao Pai, Ele vo-lo 
dará em Meu nome.”          João. 16, 23   
 

Deus reina sobre as nações. 
                                            Salmo 46, 9 
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 Papa convida jovens a participar na JMJ Lisboa – 
-2023, para fazer «comunidade» 

 

Francisco lamenta vida fechada nos «telemóveis», 
sem tempo nem silêncio. 

 
 

O Papa convidou os jovens da Hungria a participar na JMJ Lisboa 2023, de 1 a 6 de agosto, para fazer 
“comunidade” e sair da vida “virtual”, centrada nos telemóveis. 
“Fazer equipa: nunca sozinhos, mas com os outros; na Igreja, na comunidade, juntos, vivendo experi-
ências comuns. Penso, por exemplo, nas Jornadas Mundiais da Juventude, e aproveito a ocasião para 
vos convidar para a próxima, que será em Portugal, na cidade de Lisboa, nos primeiros dias de agos-
to”, disse, num encontro com milhares de jovens de Budapeste. 
Francisco alertou os participantes para a tentação de“contentar-se com um telemóvel e alguns amigos”. 
“Embora seja isto o que muitos fazem e ainda que seja também o que te apetece fazer, isso não te fará 
feliz. Não te podes fechar num grupo de amigos”, apontou. 
O Papa recomendou aos jovens que encontrem tempo para o silêncio, evitando ficar “presos ao tele-
móvel e às redes sociais. 
“Isso não, por favor! A vida é real, não virtual; não acontece num ecrã, mas no mundo! Por favor, não 
virtualizem a vida, que é concreta”, recomendou. 
“Não tenhais medo de ir contracorrente, encontrando diariamente um tempo de silêncio a fim de parar e 
rezar”, pediu. 
Francisco disse aos jovens que não tem de ser como “máquinas”, eficientes e perfeitos, sublinhando a 
importância da oração e da vida espiritual. 
“Deus não quer condenar, mas perdoar. Ponham isto na cabeça: Deus perdoa sempre”, realçou. 
 
Francisco deixou ainda 
uma pergunta aos partici-
pantes, para que cada um 
respondesse, em silêncio: 
“O que procuras na vida, o 
que procuras no coração?”. 
O discurso recorreu à lin-
guagem do desporto para 
convidar as novas gera-
ções a “apostar alto” nas 
suas qualidades, sem es-
quecer a necessidade de 
“treinar” constantemente. 
“Em diálogo com Jesus, 
que é o melhor treinador 
possível: ouve-te, motiva-
te, acredita em ti, sabe co-
mo tirar o melhor de ti”, a-
crescentou o pontífice. 
O Papa recordou a guerra 
na Ucrânia, para destacar a 
necessidade de “ajudar o 
mundo a viver em paz”. 
“É aqui que conduz a fé: à 
liberdade de dar, ao entusi-
asmo do dom, à superação 
dos medos, a pôr-se em jo-
go! Amigos, cada um de 
vós é precioso para Jesus, 
e também para mim”, 
concluiu.             (AE230429)   
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JMJ 2023: 
 «Espero por vocês em Lisboa»   

O Papa dirigiu uma mensagem aos jovens participantes na JMJ Lis-
boa 2023, que vai decorrer de 1 a 6 de agosto, convidando-os ao 
diálogo com os mais velhos, para preparar o encontro mundial. 
“Um segredo para que se preparem bem: é bom olhar para as raí-
zes. Procurem encontrar-se com os idosos. Muitos de vocês têm 
avós, visitem-nos e perguntem-lhes: no teu tempo, havia Jornada 
Mundial da Juventude? Não, claro. E a ti, que te parece que eu te-
nho de fazer?”, refere Francisco, num tom coloquial, em vídeo di-
vulgado hoje pela organização portuguesa da JMJ. 
“Falem um pouco com os avós, porque eles darão sabedoria. 
Vocês, sempre em frente. Espero por vocês em Lisboa”, acrescenta 
“Queridos jovens, vocês estão a preparar-se para a Jornada Mun-
dial da Juventude. Faltam três meses, imagino o que terão na cabe-
ça: como vão fazer, como vão pedir dispensa do trabalho, dos estu-
dos, como vão fazer para conseguir o que falta para pagar a passa-
gem. Tantas preocupações, mas sempre olhando para esse hori-
zonte, esse entusiasmo”, disse.  
É um sonho: participar na Jornada é algo lindo e, quando al-
guém sente esse desejo, tem o entusiasmo de participar. 
Preparem-se com esse entusiasmo, coloquem esperança, aí, 
coloquem esperança”. 
O Papa destaca que, numa JMJ, se “cresce muito”. 
“Nós não nos apercebemos, mas ficam coisas, por dentro, ficam os 
valores que encontramos, as relações que criamos com outros jo-
vens,de outros países, os encontros. udo fica lá dentro”,precisa.023 
 “E, sobretudo, ver a força juvenil. A Igreja tem a força dos jovens, 
em frente!”, apela Francisco.                                                   (AE230504) 
 


