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  13 DE MAIO UMA FAKE NEWS?  
Há um ano, todo Portugal estava em fibrilhação pela vinda do 
Papa Francisco a Fátima. Hoje os projectores estão concentrados 
no festival eurovisão da canção. A comunicação tem sempre uma 
grande influência de persuasão e poder de narração dos 
acontecimentos que fazem parte do nosso dia-a-dia, perto ou 
longe de nós. O 13 de Maio, deste ano, é – liturgicamente – 
Domingo da Ascensão e, desde 1966 com o Papa Paulo VI, a Igreja 
dedica este dia às Comunicações Sociais, acompanhando com 
uma mensagem do Papa, os grandes desafios e oportunidades 
que, há 50 anos, representaram os jornais, rádio e televisão; e 

hoje, todo o mundo virtual da internet e da informação nas redes sociais.  

O Papa Francisco, que não publica de sua mão nenhum texto nas redes sociais, está muito bem 
informado sobre o valor, o poder e os perigos existentes em toda a comunicação social.  

Na mensagem para este dia, alerta que infelizmente hoje existe no homem um «modo distorcido» 
na utilização da «própria faculdade de comunicar», e utiliza uma expressão inglesa que se tornou 
muito atual: a difusão das «fake news», das notícias falsas. De que se trata? Esta expressão, diz o 
Papa Francisco, «alude a informações infundadas, baseadas em dados inexistentes ou distorcidos, 
tendentes a enganar e até manipular o destinatário».  

A mensagem do Papa é um texto muito atual, e nós cristãos deveríamos tomá-lo em consideração 
a sério, porque também nós caímos nesta rasteira, quando por exemplo atribuímos ao Papa 
palavras que não são dele, só pelo facto de ter lido um título nas redes sociais. Ou a distorção do 
seu pensamento devido a uma frase retirada do contexto.  

«Esta lógica da desinformação – escreve Papa Francisco – tem êxito, porque, em vez de haver um 
confronto sadio com outras fontes de informação (…) corre-se o risco de se tornar atores 
involuntários na difusão de opiniões tendenciosas e infundadas». As notícias falsas, alerta 
Francisco, dilatam «a arrogância e o ódio», por isso ele apresenta como «melhor antídoto contra 
as falsidades», as pessoas «livres da ambição», «prontas a ouvir», capazes «dum diálogo sincero», 
que promovem «um jornalismo de paz»: um «jornalismo que não se limita a queimar notícias… um 
jornalismo empenhado a indicar soluções alternativas às escaladas do clamor e da violência 
verbal». 
Convido-vos a ler na segunda página e a rezar a oração de inspiração franciscana com que o Papa 
Francisco encerra esta mensagem.  

Com certeza, a coincidência com o dia de Nossa Senhora de Fátima é mais um motivo para ver nela 
não uma emissora de «fake news» para manipular três criancinhas inocentes, mas sim uma 
comunicadora «do verdadeiro, do bom e do belo» no meio de tanta confusão mediática.  
 

Frei Fabrizio Bordin 



ASCENSÃO DO SENHOR 
1ª Leitura (Actos 1, 1-11)  
«Elevou-Se à vista deles» 
 

Salmo responsorial (Salmo 46 (47))  
Por entre aclamações e ao som da trombeta,  
ergue-Se Deus, o Senhor.   
 

2ª Leitura (Ef 1, 17-23)  
«Colocou-O à sua direita nos Céus»  

Aclamação (Mt 28, 19a.20b)  
  

 

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:  
Eu estou sempre convosco  

até ao fim dos tempos.   

Evangelho (Mc 16, 15-20)  
«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus» 

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.   

                                                        Palavra da salvação 

Oração  
Senhor,  
fazei de nós instrumentos da vossa paz. 
Fazei-nos reconhecer o mal  
que se insinua em uma comunicação  
que não cria comunhão. 
Tornai-nos capazes de tirar o veneno  
dos nossos juízos. 
Ajudai-nos a falar dos outros  
como de irmãos e irmãs. 
Vós sois fiel e digno de confiança; 
fazei que as nossas palavras  
sejam sementes de bem para o mundo: 
onde houver rumor,  
fazei que pratiquemos a escuta; 
onde houver confusão,  
fazei que inspiremos harmonia; 
onde houver ambiguidade,  
fazei que levemos clareza; 
onde houver exclusão,  
fazei que levemos partilha; 
onde houver sensacionalismo,  
fazei que usemos sobriedade; 
onde houver superficialidade,  
fazei que ponhamos interrogativos 
verdadeiros; 
onde houver preconceitos,  
fazei que despertemos confiança; 
onde houver agressividade,  
fazei que levemos respeito; 
onde houver falsidade,  
fazei que levemos verdade. Ámen. 
 

Da Mensagem do Papa Francisco  
para o 52º Dia Mundial das Comunicações sociais, 

13 de maio de 2018 

Ide por todo o mundo anunciar o Evangelho. 

Estar com o Ressuscitado. 
Jesus ressuscitado apareceu aos seus Apóstolos e 
manifestou-Se de modo diferente, consoante a sua fé 
lhes permitia reconhecê-I’O. Agora que eles O viram, 
escutaram e tocaram, Ele podia desaparecer aos seus 
olhos. Doravante, é com os olhos da fé que O verão. 
Assim, os Apóstolos tomam-se “cheios de poder” e 
“porta-vozes” de Cristo, mas os seus actos são ao 
mesmo tempo actos de Cristo, as palavras que 
pronunciam são ao mesmo tempo palavras do seu 
Mestre. Ele está com eles até ao fim dos tempos. Os 
Apóstolos desapareceram, a Igreja permanece e o 
Ressuscitado está sempre com ela, trabalha connosco 
e confirma as nossas palavras. É necessário que 
também nós estejamos com Ele?                          
                                Adaptado de  http://www.dehonianos.org/ 



Um milhão e meio de desdobráveis para ajudar no 
debate sobre a eutanásia 
 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) promoveu a 
distribuição de mais de um milhão e meio de exemplares do 
folheto explicativo com que pretende ajudar no debate 
atualmente em curso sobre a legalização da eutanásia. 
A informação foi avançada pelo secretário da CEP, após a 
reunião mensal do Conselho Permanente do organismo 
episcopal. De acordo com o padre Manuel Barbosa, a 
publicação deste folheto foi feita «em grande escala», com 
um conjunto de perguntas e respostas. 
A 29 de maio vão ser discutidos na Assembleia da República 
quatro projetos-lei relacionados com a legalização da 
eutanásia. 
Para o mesmo dia está convocada uma manifestação de 
vários movimentos contrários à legalização da Eutanásia, 
como a Federação Portuguesa pela Vida. 
Uma iniciativa onde «a Igreja também estará presente, 
através das suas instituições e associações laicais», 
salientou o secretário da CEP. 
Os bispos portugueses esperam que a Semana da Vida, 
assinalada entre 13 e 20 de maio, se afirme como mais um 
passo no reforço da dignidade de toda a vida humana, neste 
caso com enfoque especial na temática da eutanásia. 
O secretário da CEP salientou que a posição que a Igreja 
Católica tem assumido, contra a eutanásia, «não é uma 
questão confessional ou religiosa, mas sim de humanidade». 
Em declarações aos jornalistas, o padre Manuel Barbosa 
realçou que a luta pela vida, em todas as suas fases, «é uma 
temática de sempre» na Igreja Católica, e que esta a 
continuará a fazer, «com todos os meios e com toda a 
convicção», até porque ela está salvaguardada também “na 
Constituição da República”. 
«O tema da eutanásia é feliz, nesta Semana da Vida, mas 
engloba-se na defesa da vida como um todo, e a eutanásia é 
um dos elementos que devemos combater para que a vida 
seja defendida. A vida humana é inviolável, e a Constituição 
é muito clarinha nesse sentido.» Agência Ecclesia 

€ €

http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/eutanasia-igreja-catolica-publica-folheto-com-perguntas-e-respostas-para-um-debate-mais-esclarecido/


15 Mai Ter | Dia Internacional da Família  
 

19 Mai Sáb | Vigília de Pentecostes, às 21h30, na Sé  
 

20 Mai Dom | Pentecostes  
 

25 Mai Sex | Procissão das Velas de Sta. Clara a Sta. Beatriz 

   20h: Celebração da Eucaristia em Sta. Clara  
(é suprimida a Missa das 19h00)  
   20h45: início da procissão (Bairros: Flamenga, Lóios, 
Amendoeiras). 
   22h00: Conclusão em Sta. Beatriz com uma breve 
celebração. 
 

26 Maio Sáb | “O telemóvel como novo membro da 
família”, às 14h30 no salão de Sta. Clara. 
 

Procissão das Velas de Sta. Beatriz a S. Maximiliano       
   20h00: Celebração mariana em Sta. Beatriz 
   20h30: início da procissão (Bairros: Amendoeiras e 
Condado). 
   21h30: Eucaristia conclusiva na Igreja de São Maximiliano. 
   (é suprimida a Missa das 18h30)  
 

27 Mai Dom | Domingo da Santíssima Trindade  
   Festa da Família (nas três igrejas) 
   10h00: Sta. Beatriz, 10h30: Sta. Clara; 11h00: São Max. 

 

Livros Proféticos  
 

Passemos à introdução dos livros proféticos: são 18. A partir de 
Samuel (séc. XI a.C.) até Malaquias (séc. V a.C.) a série dos profetas foi 
ininterrupta e eles exerceram um papel muito importante no reino de 
Israel: eram conselheiros dos reis, censuravam as injustiças, 
condenavam toda a idolatria. 
O livro de Isaías - o profeta viveu de 740 a 690 a.C., mas não foi o 
único autor de todo o livro. Este está dividido em três partes: Isaías I 

(capítulos 1-39) é do tempo do profeta; Isaías II (40-55) é da época do exílio da Babilónia (587-638 
a.C.) e Isaías III (56-66) foi escrito após o exílio na época da restauração do povo na sua terra. Amplos 
trechos deste livro são lidos no tempo litúrgico do Advento, pois anuncia a vinda do Messias. 
Também durante a Quaresma, este profeta nos lembra que Deus não se agrada com os sacrifícios do 
povo, mas deseja dele amor e solidariedade.  
O livro de Jeremias – Jeremias viveu num dos períodos mais conturbados da história do povo de 
Israel: o fim do reino de Judá e a destruição de Jerusalém (587/86 a.C.). Foi chamado à vocação 
profética ainda na sua juventude e teve de sofrer muito por causa da resistência e perseguição do 
seu povo, hostil à mensagem de Deus para a conversão. Ele próprio tentou recuar deste papel, mas o 

fogo que Deus lhe meteu dentro impedia-o de desistir.  

Maio, Mês de Maria 
Oração do terço, de segunda a sexta, 

18h30 em Sta Beatriz, 21h em Sta Clara e S. Maximiliano Kolbe 


