
Vida na 

comunidade 

Domingo, 8 
 

Domingo da Ascensão  / C   
- Festa da Palavra: 10h00 na Cova do Ouro e às 12h00 no Dianteiro. 
 Às 10h30, no Mosteiro de Celas: 2º Grupo Primeiras Comunhões   
(com três batizados) 
- Às 13h00: Em Santo António, celebração de batismos. 

Terça, 10 - Às 21h15: Catequese de adultos na Reitoria do Dianteiro. 

Quinta, 12 Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 21h00, na Quinta da Maia: Oração do Terço e Procissão. 

Sexta, 13 - Às 21h00, na Sé Nova: Vigília de Pentecostes. 
- Às 21h15: Catequese de adultos na Rocha Nova. 

Sábado, 14 - Às 10h30: horário normal da catequese. 
- Às 16h00, na Sé Nova:  Crisma. Os crismandos da nossa paróquia 
são cerca de 70! Graças a Deus!  

Domingo, 15 
 

Domingo de Pentecostes  
Às 10h30, em Santo António: Missa da catequese com dois batiza-
dos e Profissão de fé. 
Às 15h00: Solene Eucaristia na Igreja do Dianteiro, depois das obras 
de restauro. 

MISSÃO … POSSÍVEL ! 
Durante a Semana da Queima das Fitas, realiza-
se, em Coimbra, uma missão especial: um grupo 
diversificado de pessoas, que abrange homens e 
mulheres, jovens e adultos, pais de família, lei-
gos e consagrados, percorrem as ruas da cidade 
para estender a mão aos estudantes que, nas 
noites “bravas”, correm o perigo de ficar estendidos no chão… 
Uma mãe de família, que já participou nesta missão, disse: “Sinto-me uma peregri-
na, ou melhor uma mãe peregrina, mas nunca tinha tido esta experiência de ser 
peregrina da noite... e fui percebendo, ao longo da missão, que ser mãe peregrina 
da noite não era indiferente aos jovens... Quando cheguei a casa, todos percebe-
ram que eu estava diferente... o meu marido, de repente, disse-me: «Inês, vens 
cheia!». Sim, na dor, na fragilidade, cheguei com a alegria de Jesus. A verdadeira 
alegria!” 
Também o Bispo, D. Virgílio, chegou a vestir a camisola da Missão! 
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COMUNICAÇÃO E MISERICÓRDIA  

A Igreja Católica celebra este domingo 
o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais 2016, iniciativa que chega à sua 
50.ª edição e que tem este ano como 
tema ‘Comunicação e Misericórdia: um 
encontro fecundo’. 

O Papa Francisco defende na sua men-
sagem para esta jornada que  a comu-
nicação nas redes sociais e no mundo 
digital pode ser “autêntica” e 
“humana”. “E-mails, SMS, redes sociais, 
chats podem ser formas de comunicação plenamente humanas. 
Não é a tecnologia que determina se a comunicação é autêntica ou 
não, mas o coração do homem e a sua capacidade de fazer bom uso 
dos meios ao seu dispor”. Depois de assinalar que as redes sociais 
são capazes de favorecer as relações e promover o bem da socieda-
de” e de ajudar na construção de “uma verdadeira cidadania”, o 
Papa deixa alertas em relação a uma possível “maior polarização e 
divisão entre as pessoas e os grupos”. 

“O ambiente digital é uma praça, um lugar de encontro, onde é pos-
sível acariciar ou ferir, realizar uma discussão proveitosa ou um lin-
chamento moral”. Francisco refere que é “fundamental escutar” 
para fazer da comunicação uma verdadeira partilha, distinguindo 
esta atitude do simples “ouvir”, porque ultrapassa o âmbito da 
informação e “requer a proximidade”, admitindo que “escutar nun-
ca é fácil”. 

A celebração de 2016 é colocada no contexto do ano santo extraor-
dinário (dezembro de 2015-novembro de 2016), o Jubileu da Mise-

ricórdia convocado pelo Papa, deixando votos de que todos consi-
gam ser “mais abertos ao diálogo”. 

(do Semanário Ecclesia) 

 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
Domingo da Ascensão / C 

Leituras: Act 1, 1-11;   Sal. 46 (47)  
 Ef 1, 17-23   Lc 24,46-53  

A solenidade da Ascensão de Jesus que 
hoje celebramos sugere que, no final de 
um caminho percorrido no amor e na doa-
ção, está a vida definitiva, em comunhão 
com Deus. Sugere, também, que Jesus nos 
deixou o testemunho e que somos agora 
nós, seus seguidores, que devemos conti-
nuar a realizar o projeto libertador de Deus 
para os homens e para o mundo.  

O Evangelho apresenta-nos as palavras de 
despedida de Jesus que definem a missão 
dos discípulos no mundo. Faz, também, 
referência à alegria dos discípulos: essa 
alegria resulta do reconhecimento da pre-
sença no mundo do projeto salvador de 
Deus e resulta do facto de a ascensão de 
Jesus ter acrescentado à vida dos crentes 
um novo sentido.  

Na primeira leitura, repete-se a mensagem 
essencial desta festa: Jesus, depois de ter 
apresentado ao mundo o projeto do Pai, 
entrou na vida definitiva da comunhão com 
Deus – a mesma vida que espera todos os 
que percorrem o mesmo caminho de Jesus. 
Quanto aos discípulos: eles não podem 
ficar a olhar para o céu, numa passividade 
alienante, mas têm de ir para o meio dos 
homens continuar o projeto de Jesus.  

A segunda leitura convida os discípulos a 
terem consciência da esperança a que 
foram chamados (a vida plena de comu-
nhão com Deus). Devem caminhar ao 
encontro dessa esperança de mãos dadas 
com os irmãos – membros do mesmo 
“corpo” – e em comunhão com Cristo, a 
“cabeça” desse “corpo”. Cristo reside nesse 
“corpo”.  (dehonianos.org) 

ORAÇÃO DO DOMINGO 

Senhor: 

Hoje, mais que nunca, urge a tua pre-
sença à nossa volta. 

As pessoas têm uma ideia errada de 
quem és. Não Te conhecem e Te confun-
dem com imagens escuras, tristes e 
vazias, que eliminam a Tua mensagem 
libertadora da fé, que Te reduzem a 
repetições enfadonhas, a encontros 
monótonos e rotineiros, a infantilismos 
caducos e opressores. 

Urge, Senhor, que lhes contemos como 
Tu trazes alegria à nossa vida, nos 
enches de impulso dinamizador, para 
melhorar este mundo, nos tornas con-
templativos e concentrados no dia a dia, 
nos envias ao mundo com a missão de 
fazer justiça, nos envias a libertar o que 
está carregado de culpas e de comple-
xos, nos animas a cuidar e facilitar a vida 
aos outros, nos propões ter menos para 
sermos mais livres, nos ofereces a man-
sidão como estilo de vida melhor, nos 
convidas a escolher os últimos lugares 
com simplicidade, e a ser uma mão 
estendida a quantos estão ao nosso 
lado. 

Senhor, urge a Tua presença em mim e 
em todos. Faz-nos testemunhas do Teu 
amor. (Mari P. Ayerra) 

PAPA FRANCISCO AGRACIADO 
COM O PRÉMIO CARLOS MAGNO 

Na sexta-feira passada, o Papa Francisco 

recebeu, na Sala Régia do Vaticano, o prémio 

“Carlos Magno”, a mais alta honorificência 

da Parlamento Europeu. 

O Papa Francisco pronunciou um discurso, de 

que destacamos estas passagens: 

“A criatividade, o engenho, a capacidade 
de se levantar e sair dos seus limites per-
tencem à alma da Europa. No século pas-
sado, ela deu testemunho à humanidade 
de que era possível um novo começo: 
depois de anos de trágicos confrontos, 
culminados na guerra mais terrível de que 
se tem memória, surgiu – com a graça de 
Deus – uma novidade sem precedentes na 
história…. Finalmente, depois de tantas 
divisões, a Europa reencontrou-se a si 
mesma e começou a edificar a sua casa.  

(…) No Parlamento Europeu, tomei a liberda-
de de falar de Europa avó. Dizia aos eurode-
putados que crescia, de diferentes partes, a 
impressão geral duma Europa cansada e 
envelhecida, não fértil e sem vitalidade, 
onde os grandes ideais que a inspiraram 
parecem ter perdido o seu fascínio; uma 
Europa decadente que parece ter perdido a 
sua capacidade geradora e criativa; uma 
Europa tentada mais a querer garantir e 
dominar espaços do que a gerar processos 
de inclusão e transformação...  

(…)Que te sucedeu, Europa mãe de povos e 
nações, mãe de grandes homens e mulheres 
que souberam defender e dar a vida pela 
dignidade dos seus irmãos?  
(…) Com a mente e o coração, com esperan-
ça e sem vãs nostalgias, como um filho que 
reencontra na mãe Europa as suas raízes de 
vida e de fé, sonho um novo humanismo 

europeu, «um caminho constante de huma-
nização», ao qual servem «memória, cora-
gem e utopia sadia e humana».  
Sonho uma Europa jovem, capaz de ainda 
ser mãe: uma mãe que tenha vida, porque 
respeita a vida e dá esperanças de vida. 
Sonho uma Europa que cuida da criança, que 
socorre como um irmão o pobre e quem 
chega à procura de acolhimento porque já 
não tem nada e pede abrigo.  
Sonho uma Europa que escuta e valoriza as 
pessoas doentes e idosas, para que não 
sejam reduzidas a objetos de descarte por-
que improdutivas.  
Sonho uma Europa, onde ser migrante não 
seja delito, mas apelo a um maior compro-
misso com a dignidade de todos os seres 
humanos.  
Sonho uma Europa onde os jovens respirem 
o ar puro da honestidade, amem a beleza da 
cultura e duma vida simples, não poluída 
pelas solicitações sem fim do consumismo; 
onde casar e ter filhos sejam uma responsa-
bilidade e uma alegria grande, não um pro-
blema criado pela falta de trabalho suficien-
temente estável.  
Sonho uma Europa das famílias, com políti-
cas realmente eficazes, centradas mais nos 
rostos do que nos números, mais no nasci-
mento dos filhos do que no aumento dos 
bens.  
Sonho uma Europa que promova e tutele os 
direitos de cada um, sem esquecer os deve-
res para com todos.  

Sonho uma Europa da qual não se possa 
dizer que o seu compromisso em prol dos 
direitos humanos constituiu a sua última 
utopia. Obrigado.  


