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13 maio | Sexta. Procissão das Velas, Sta. Beatriz 
(Eucaristia no largo da Ex-capela às 20.30, procissão 
até à Igreja).  

14 maio | Sábado. Vigília de Pentecostes na Sé (21 
horas). Noite de Fado, Sta. Beatriz às 21h 
(organização: Agrupamento dos Escuteiros).  

15 maio | Domingo. SOLENIDADE DO PENTECOSTES.  

21 maio | Sábado. Vigília da Fé (S. Maximiliano às 
21h30), para adolescentes do 6º/7º catecismo da 
Unidade Pastoral, animada por todos os jovens. 

26 maio | Quinta. SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS. 
Horário festivo das Missas nas Igrejas. A Procissão 
da Cidade sai da Sé às 17h00 e termina também 
com a Bênção do Santíssimo Sacramento cerca das 
18h30. Entre a Missa, às 11h30, e a Procissão have-
rá um tempo de Adoração do Santíssimo Sacramen-
to, das 13h00 às 16h00.  

29 maio | Domingo. PEREGRINAÇÃO DA UNIDADE 
PASTORAL A FÁTIMA. Inscrição nos Cartórios das 
Igrejas até ao dia 22 de Maio: € 10,00. Saída de 2 
autocarros, às 7.30 horas, de S. Maximiliano e de 
Sta. Beatriz. 

Fátima: Imagem peregrina 

na última etapa da visita 
às dioceses portuguesas 

A Diocese de Leiria-Fátima recebe até 13 

de maio a visita da imagem peregrina de 

Nossa Senhora, na conclusão do périplo 

que ela tem estado a realizar por todas as 

regiões do país. 

Numa nota pastoral dedicada à iniciativa, 

o bispo de Leiria-Fátima, D. António Mar-

to, destaca o modo “apoteótico” como 

Maria tem sido acolhida “por toda a par-

te”. 

O prelado desafia as suas paróquias a 

mostrarem também “o seu brio” e a rece-

berem Nossa Senhora com a “gratidão” 

própria de uma região que foi “agraciada 

com o dom das aparições de Fátima”. 

Um dos pontos altos do programa será 

precisamente a última etapa do percurso, 

no dia 13 de maio, com a imagem a ser 

acolhida no recinto do Santuário de Fáti-

ma, pelas 11h30, durante a missa da ma-

nhã. 

A celebração de encerramento coincidirá 

com a peregrinação anual de 12 e 13 de 

maio ao santuário, presidida pelo presi-

dente da Conferência Episcopal Portugue-

sa, D. Manuel Clemente, e que será marca-

da pela consagração das Dioceses de Por-

tugal a Nossa Senhora de Fátima. 

A visita da imagem peregrina de Nossa 

Senhora de Fátima a todas as dioceses do 

país começou há um ano, a 13 de maio, 

englobada na preparação da comemora-

ção do centenário das aparições, marcado 

para 2017.            

Agência Ecclesia 

Mês de Maria  
nas Igrejas 

Em Sta. Beatriz: de 30 de abril a 28 de Maio, oração 
mariana da catequese ao pé da imagem de Nossa 
Senhora, no horário da catequese. Procissão “das 
velas”: 13 de Maio. 

Em São Maximiliano: oração mariana, sábado à noi-
te, em 4 lugares do Bairro do Condado: 7 de Maio, Pr. 
Dr. Fernando Amado; 14 de Maio: Pr. Eduardo Mond-
lane; 21 de Maio: Nicho de Sto. António; 28 de Maio: 
junto à sede da Banda ACULMA. Procissão “das ve-
las”: 31 de Maio. 

Em Sta. Clara: oração mariana, às sextas 21 horas, em 
3 lugares dos bairros: 6 de Maio, nos prédios amarelos 
(Bela Vista); 20 de Maio, largo dos prédios cor-de-rosa; 
27 de Maio, no Armador. Ao Sábado momento maria-
no com a Catequese. Dia 28: oração mariana e acolhi-
mento do 1º ano.   

 

 

COMUNICAÇÃO  
E MISERICÓRDIA 

Celebra-se hoje, dia da Ascensão do Senhor, 
o 50º Dia Mundial das Comunicações Soci-
ais. A mensagem que o Papa Francisco es-
creveu para assinalar este dia relaciona comunicação e misericórdia, porque se inse-
re na celebração do Ano Jubilar em curso. Não temos espaço para publicar toda a 
mensagem, mas deixamos alguns pequenos excertos. 

“Queridos irmãos e irmãs! O Ano Santo da Misericórdia convida-nos a refletir sobre a relação 

entre a comunicação e a misericórdia.  (…) 
A comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão, enriquecendo 
assim a sociedade. Como é bom ver pessoas esforçando-se por escolher cuidadosamente pala-
vras e gestos para superar as incompreensões, curar a memória ferida e construir paz e harmo-
nia. As palavras podem construir pontes entre as pessoas, as famílias, os grupos sociais, os po-
vos. E isto acontece tanto no ambiente físico como no digital. Assim, palavras e ações hão de ser 
tais que nos ajudem a sair dos círculos viciosos de condenações e vinganças que mantêm prisio-
neiros os indivíduos e as nações, expressando-se através de mensagens de ódio. Ao contrário, a 
palavra do cristão visa fazer crescer a comunhão e, mesmo quando deve com firmeza condenar 
o mal, procura não romper jamais o relacionamento e a comunicação. 
Por isso, queria convidar todas as pessoas de boa vontade a redescobrirem o poder que a miseri-
córdia tem de curar as relações dilaceradas e restaurar a paz e a harmonia nas famílias e nas 
comunidades. Todos nós sabemos como velhas feridas e prolongados ressentimentos podem 
aprisionar as pessoas, impedindo-as de comunicar e reconciliar-se. E isto aplica-se também às 
relações entre os povos. Em todos estes casos, a misericórdia é capaz de implementar um novo 
modo de falar e dialogar, como se exprimiu muito eloquentemente Shakespeare: «A misericór-
dia não é uma obrigação. Desce do céu como o refrigério da chuva sobre a terra. É uma dupla 
bênção: abençoa quem a dá e quem a recebe» (O mercador de Veneza, Acto IV, Cena I). (…) 
O encontro entre a comunicação e a misericórdia é fecundo na medida em que gerar uma proxi-
midade que cuida, conforta, cura, acompanha e faz festa. Num mundo dividido, fragmentado, 
polarizado, comunicar com misericórdia significa contribuir para a boa, livre e solidária proximi-
dade entre os filhos de Deus e irmãos em humanidade”.  

   Papa Francisco 
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http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/igreja-consagracao-das-dioceses-de-portugal-a-nossa-senhora-de-fatima-vai-assinalar-fim-da-visita-da-imagem-peregrina/


Salmo 46  Ergue-Se Deus, o Senhor,  
em júbilo e ao som da trombeta.  

1ª Leitura - Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 1,1-11) 

«Elevou-se à vista deles».  

2ª Leitura - Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios (Ef 1, 

17-23) «Colocou-O à sua direita nos Céus». 

Evangelho de São Lucas (Lc 24,46-53) 

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 peca-

dos 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 cida-

de, 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 ele-

vado ao Céu. Eles prostra-

ram-se diante de Jesus, e 

depois voltaram para Jeru-

salém com grande alegria.  

E estavam continuamente 

no templo, bendizendo a 

Deus.   

 

Vou-me embora 

mas fico convosco 

ASCENSÃO DO SENHOR Mateus 28,20b 

Eu estou sempre convosco 

até ao fim dos tempos 

Queria no meu rosto… 

Queria no meu rosto… 

um olhar limpo e manso,  

que infunda serenidade e paz, 

alegria de encontrar os irmãos 

com sentimentos de ternura,  

… o rosto de Deus;  

um belo sorriso humano  

que mostre a alegria de viver, 

uma grande alegria,  

amor para com todos,  

… o rosto de Jesus;  

a mansidão do seu ser  

expressa com gestos  

generosos,  

cantar e dançar com Ele,  

porque me ama. 

O teu rosto, Jesus,  

queria fosse o meu. 

Ámen. 
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Alcide De Gasperi 
Nome: Alcide de Gasperi 

Nascimento: Trento (Itália), 3.Abril.1881  

Morte: Sella, 19.Agosto.1954  

Em curso o processo de Beatificação.  

De Gasperi nasceu numa família muito católica. Estudou Direito na Universidade de Viena, pas-

sando por muitas dificuldades económicas. 

Atraído para a vida política, Alcide aderiu ao Partido Popular. Em 1921, sendo deputado, conhe-
ceu Francesca Romani, com quem se casou. Escreveu à sua esposa: «Sinto uma grande paz ao 
pensar que irás compartilhar comigo as alegrias e as tristezas da vida. Nunca me irás empurrar 
para ganâncias que possam manchar a honestidade da minha vida política». 

Entretanto, Mussolini impôs na Itália o partido único: o fascista. De Gasperi foi preso. Ao ser li-
bertado, proibiram-no de trabalhar. 

Valeu-lhe o apoio do Vaticano que, sendo um estado independente, o contratou como bibliote-
cário. Aí esteve protegido pelo Papa Pio XII até à queda do ditador.  

Em 1946, fundou o partido da Democracia Cristã e, enfrentando corajosamente o partido comu-
nista, ganhou as eleições. 

De Gasperi comportou-se sempre como mandatário de todos os italianos, ao serviço do bem 
comum da nação. O seu mote era: «Um político olha para as próximas eleições, um estatista olha 
para a geração vindoura!». De coração misericordioso, tinha uma preferência especial pelos po-
bres necessitados de ajuda.    

Inspirava a sua ação no Evangelho. Por isso afirmou: «Primeiro católico; segundo europeu; final-
mente italiano!». Juntamente com o francês Robert Schuman, ao alemão Konrad Adenauer, é 
um dos pais fundadores da União Europeia. Afirmou: «Na origem desta civilização europeia está 
o cristianismo». 

Lutador infatigável, era na oração e na Eucaristia que ia buscar a fortaleza para enfrentar as difi-
culdades. 
Alcide De Gasperi faleceu no dia 19 de agosto de 1954, na sua casa na região de Trento (Val di 
Sella). As suas últimas palavras foram: «Jesus! Jesus!». 
A sua morte repentina, longe do clamor, provocou uma grande emoção em toda a Itália; o longo 
percurso de comboio que levava o féretro a Roma para o funeral de Estado, foi interrompido 
muitas vezes devido às muitas pessoas simples que apareceram na rua para o homenagear.   

Dentro e fora da Igreja onde foram celebradas as exéquias havia representantes de todos os 
partidos, feita exceção dos deputados do MSI que não esqueceram o passado antifascista de 
Alcide De Gasperi. 

A Igreja Católica atribuiu-lhe o título de Servo de Deus e abriu o processo de Beatificação. 

Felizes os políticos que, inspirados nos valores cristãos, têm mi-

sericórdia dos pobres e abandonados. Alcançarão misericórdia. 


