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“FAZEI DISCÍPULOS! ENSINAI E BATIZAI!”

Olá Famílias! Saudações
alegres.
Celebramos neste
sétimo domingo
de Páscoa a solenidade da Ascensão do
Senhor e continuamos a celebrar o ano
missionário.
Apesar da fé ainda vacilante, de alguns
dos discípulos, Jesus confia a todos, (e
não apenas aos doze apóstolos), a missão! A Missão não é um feito especial
ou um efeito de especialistas, mas obra
de discípulos, que fazem outros discípulos! Jesus desafia à missão, mesmo os
que ainda duvidam, porque a melhor
maneira de fortalecer a fé é contagiá-la,
pois uma fé que não se apega, apaga-se!
E dentro deste mandato missionário,
destinado a fazer discípulos, (e não apenas alunos), Jesus, o Mestre, com a autoridade que lhe vem de dentro e do
alto, propõe dois caminhos concretos:
batizar e ensinar!
Batizar, não como quem «matricula» na Igreja, ou como quem se faz sócio de um clube, mas como quem faz
um verdadeiro «mergulho», deixando
imergir toda a sua existência, naquele
mistério de amor primeiro, onde a vida
divina circula, na comunhão do Pai, do

EDITORIAL
Filho e do Espírito Santo! O batismo inicia numa comunhão pessoal e vital, com
Deus, acolhendo-nos numa família de
irmãos, que nunca, nos deixa sós, nem
na vida nem na morte! Com o Batismo
tem início uma vida nova, que é preciso
fazer crescer.
Ensinar, não como um exercício
académico destinado a fazer do cristão
um bom aluno, que sabe a lição; tratase neste ensino, de uma verdadeira iniciação, lenta e progressiva, na amizade
e no seguimento de Cristo, até chegar à
prática da sua Palavra, que se resume
no mandamento novo do amor! Escutar
a palavra e pô-la em prática é a única
forma sensata, de o discípulo construir
a sua vida, de forma sólida, coerente e
feliz.
Numa palavra, é preciso fazer discípulos, e em dois tempos: ensinando e
batizando!
Em boa verdade, temos tido mais
preocupação em aumentar o número
dos batizados, do que em fazer discípulos! Temos tido mais diligência a batizar,
do que a ensinar!
A Igreja, comunidade dos discípulos, não pode ignorar a sua missão de
Mãe e de Mestra.

Pe. Manuel Silva

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!

Refrão: ERGUE-SE DEUS O SENHOR, EM JÚBILO E AO SOM DE TROMBETAS!
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda um espírito de sabedoria e de luz 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!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas

PENSAMENTO DA SEMANA

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois testemunhas disso.
Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai.
Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto».
Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia
e, erguendo as mãos, abençoou-os.
Enquanto os abençoava, afastou-Se deles e foi elevado ao Céu.
Eles prostraram-se diante de Jesus,
e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria.
E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.

“No dia do seu nascimento, Maria rejubila; no dia da sua morte, a terra treme,
no dia da sua ressurreição, o inferno aflige-se,
no dia da sua ascensão, os céus exultam. Bendita seja a sua ascensão!” (liturgia siríaca)

Anedota da Semana
Um cego entra num bar, senta-se ao balcão e pede uma bebida.
A bebida chega e depois de algum tempo o cego grita:
- Vou contar uma piada de loiras!
A mulher que está sentada ao seu lado diz:
- Já que és cego, vou-te avisar de 5 coisas antes de resolveres contar a piada:
- Primeira, o barman é uma mulher loira. Segunda, o gerente é uma mulher loira.
Terceira, eu sou uma loira de 1, 75m e 90kg. Quarta, a mulher ao meu lado é uma
loira profissional em Karaté. Quinta, do teu outro lado tens uma loira professora
de Kung Fu. Tens a certeza que ainda queres contar a piada?
O cego responde: - Então deixa lá… Se vou ter de explicar 5 vezes, desisto!

Palavra da Salvação!

Comentário
“Enquanto Jesus os abençoava, afastou-Se deles e foi elevado ao Céu”. Reconheçamos que não temos qualquer experiência dessa realidade, pela simples razão
de que continuamos fechados neste espaço-tempo.
O que falamos, na Ascensão, tem a ver com a fé, com a confiança que podemos
ter em Cristo e nas testemunhas que O viram separar-Se deles.
Não há qualquer prova nem demonstração “científica” para esta subida ao céu
de Jesus! Uma vez mais, somos convidados a situar-nos num outro registo, o do
amor. É a nossa própria experiência: quando amamos, quando conhecemos momentos de intensa felicidade, gostaríamos que o tempo parasse, não para que tudo
se acabe mas, ao contrário, para que esta felicidade que atinge todo o nosso ser
seja como que eternizada.
Gostaríamos de poder parar o tempo. Mas é o tempo para o amor. Ora – aí está
a nossa fé – Jesus veio habitar este desejo de eternidade em nós, para o levar à sua
plena realização. Vivendo a sua vida de homem, imergiu no amor que preenche os
desejos humanos mais autênticos.
Ressuscitando, fez entrar todos estes desejos no mundo do amor infinito. É
desse céu que se trata hoje, para lá de tudo o que possamos imaginar ou desejar.
Em cada Eucaristia, acolhemos em nós a presença de Jesus ressuscitado que vem
alimentar e fazer crescer o germe da vida eterna. E, no dia da nossa morte, Jesus
far-nos-á entrar no “além”, no “céu”, no mundo do amor sem qualquer limite.
(fonte: www.dehonianos.Org. com).

AVISOS DA semana
1. PRIMEIRO SÁBADO: Será no dia 01.06 na missa das 09,00h.
2. FESTA DO ENVIO: É a festa dos alunos do 9º ano. será no sábado, dia 01.06.
conclui-se na missa das 18,30h.

3. REUNIÃO DE DIREÇÃO CSP: Será no dia 04.06, às 21,00h, na sua sede.
4. REUNIÃO DE PAIS DAS CRIANÇAS DO 3º ANO DA CATEQUESE: Será na
quarta-feira dia 04 de junho às 21,00h.

5. REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS: Será no dia 07.06. será uma reunião de
constituição da nova direção e de avaliação do ano catequético.

6. MATRÍCULAS PARA TODAS AS CATEQUESES: 2 Fins-de-semana de maio de
junho nos horários do Cartório e do Secretariado da Catequese.
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