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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

AscensãoAscensãoAscensãoAscensão    do Senhordo Senhordo Senhordo Senhor do Senhor  

Durante quarenta dias após a Sua 
Ressurreição, Jesus mostrou-se aos 
Apóstolos sob os traços de uma 
humanidade ordinária, que velavam a 
sua glória de Ressuscitado. E, passado 
este tempo, na presença dos mesmos 
Apóstolos, Cristo despede-se deles, dá-
lhes uma missão e sobe ao Céu para 
sentar-se à direita do Pai.  
Ele é o Senhor, que reina com a Sua 
humanidade na glória eterna de Filho 
de Deus e intercede ao Pai, 
incessantemente, em nosso favor. 
“Jesus, na Ascensão, não foi para 
nenhum lugar longe de nós. Ele mesmo 
com o Seu corpo – disse o Papa – 
permanece entre nós como um de nós. 
Podemos falhar-Lhe como a um amigo 
que nos ama. Ele escuta-nos e, se 
estivermos atentos, sentiremos também 
que Ele responde."  
"Eis que estarei convosc"Eis que estarei convosc"Eis que estarei convosc"Eis que estarei convosco todos os dias, o todos os dias, o todos os dias, o todos os dias, 
até o fim do mundoaté o fim do mundoaté o fim do mundoaté o fim do mundo". Estas palavras 
devem estimular-nos, servir de 
alavanca, para nos levar a assumir a 
evangelização. Assumir com garra a 
nossa "herança" baptismal, que é levar 
aos povos a Boa Nova da presença de 
Deus entre nós. 
Jesus é uma presença invisível, mas 
real, concreta. Está presente na Sua 
Palavra e na Eucaristia, em nossas 
vidas, no nosso trabalho, nos 
momentos felizes e, principalmente, nas 
horas de angústia. 
Ao escrever estas linhas lembrei-me do 
Dia Mundial da criança, que ocorre em 
1 de Junho. Como seria bom que as 
nossas crianças ouvissem estas 
maravilhas! Este saber que Jesus está a 
seu lado presente e vivo e será sempre 
a sua força, em todas as circunstâncias.  
Infelizmente, aos seus ouvidos chegam 
mensagens que não as tornam felizes, 
muitas vezes assustadoras que enchem 
de pesadelos os seus sonhos infantis. 
Por favor, é urgente dizer às nossas 
crianças que o seu maior herói é Cristo 
Ressuscitado que subiu ao Céu, mas 
permanece ao seu lado. 
Todos precisamos de sentir a presença 
viva e reconfortante deste Jesus Vivo 
que realiza em nós e no mundo, 
prodígios, milagres e sinais na hora 
concreta em que vivemos.  
(M M A) 

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia Dia Dia Dia 29292929/05 /05 /05 /05 –    Almoço CoAlmoço CoAlmoço CoAlmoço Convívio no Centro Social nvívio no Centro Social nvívio no Centro Social nvívio no Centro Social     

com tarde de animaçãocom tarde de animaçãocom tarde de animaçãocom tarde de animação    (29.º Aniversário)(29.º Aniversário)(29.º Aniversário)(29.º Aniversário)    
Dia 31/05 Dia 31/05 Dia 31/05 Dia 31/05 – 21.30h; Procissão de Velas Procissão de Velas Procissão de Velas Procissão de Velas     

da Cidade da Virgem da Cidade da Virgem da Cidade da Virgem da Cidade da Virgem (Igreja da Trindade)    
Dia Dia Dia Dia 02/0602/0602/0602/06    – 15 h; Reunião Gr. Visitadores de Doentes 
Dia Dia Dia Dia 04040404/0/0/0/06666    – 11h; Reunião Mensal dos Acólitos    
Dia Dia Dia Dia 05050505/0/0/0/06666    –    Domingo da Ascensão do SenhorDomingo da Ascensão do SenhorDomingo da Ascensão do SenhorDomingo da Ascensão do Senhor  
Dia Dia Dia Dia 07070707/0/0/0/06666 – 15h; Reunião Grupo Esperança e Vida 
Dia 12/06Dia 12/06Dia 12/06Dia 12/06 – Domingo de PentecostesDomingo de PentecostesDomingo de PentecostesDomingo de Pentecostes 

EEEEucaristias da ucaristias da ucaristias da ucaristias da Catequese Catequese Catequese Catequese     

Dia Dia Dia Dia 29292929////00005555    – 10.00h; Festa do Envio Festa do Envio Festa do Envio Festa do Envio (animada pelo  
2.º Grupo Juvenil e  Escola Música Santa Cecília)    

Dia Dia Dia Dia 05050505/0/0/0/06666    – 09.30h; Festa Primeira ComunhãoFesta Primeira ComunhãoFesta Primeira ComunhãoFesta Primeira Comunhão    
(1.º Grupo)  

Dia Dia Dia Dia 11112/02/02/02/06666 – 09.30h; Festa Primeira ComunhãoFesta Primeira ComunhãoFesta Primeira ComunhãoFesta Primeira Comunhão 
(2.º Grupo) 

Encontros de Formação e OraçãoEncontros de Formação e OraçãoEncontros de Formação e OraçãoEncontros de Formação e Oração    CarismáticaCarismáticaCarismáticaCarismática    
Todas as quartas - feiras  às 21.15h 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

VVVV    IIII        DOMINGO DE PÁSCOA      DOMINGO DE PÁSCOA      DOMINGO DE PÁSCOA      DOMINGO DE PÁSCOA      29292929----05050505----2011201120112011    

Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro DefensorEu pedirei ao Pai, que vos dará outro DefensorEu pedirei ao Pai, que vos dará outro DefensorEu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor    

Evangelho segundo São João (Jo 14, 15-21)  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Se Me amardes, guardareis os 
meus mandamentos. E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar 

sempre convosco: Ele é o Espírito da 
verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não O vê nem O conhece, mas que 
vós conheceis, porque habita convosco e 
está em vós. Não vos deixarei órfãos: voltarei 
para junto de vós. Daqui a pouco o mundo 
já não Me verá, mas vós ver-Me-eis, porque 
Eu vivo e vós vivereis. Nesse dia 
reconhecereis que Eu estou no Pai e que vós 
estais em Mim e Eu em vós. Se alguém aceita 

os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente Me ama. E quem Me ama 
será amado por meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele». 

CCCCOMENTÁRIO OMENTÁRIO OMENTÁRIO OMENTÁRIO     

Chegou a hora de Jesus partir. Mas o amor não parte, não conhece separações, 
não sabe distâncias.  
A fidelidade é presença, certeza que conforta na hora da despedida. Na 
fidelidade ao amor se anulam distâncias e enchem ausências. 
"Se me tendes amor, guardareis os meus mandamentos". Fidelidade é prova de 
amor. Se amamos a Deus, exprimimos esse amor cumprindo a sua vontade. 
Do Espírito nos vem a audácia da esperança, a capacidade de amar. "Tudo 
posso naquele que me conforta".  
O Espírito sopra aonde quer. 



 

ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE: 
O Padre Virgílio do Nascimento 
Antunes, Reitor do Santuário de Fátima, 
foi nomeado pelo Papa Bento XVI como 
Bispo de Coimbra, sucedendo assim a 
D. Albino Cleto. 
O futuro bispo, de 49 anos de idade, é 
natural de São Mamede, na Batalha. 
Antes de desempenhar as funções de 
Reitor do Santuário, foi pároco, 
professor do Seminário de Leiria e do 
Ensino secundário. 
Especializou-se em ciências bíblicas, no 
Instituto Bíblico de Roma e na Escola 
Bíblica de Jerusalém, tendo obtido o 
mestrado e licenciatura canónica em 
Exegese Bíblica. 
A ordenação do novo bispo de 
Coimbra está marcada para dia 3 de 
Julho, e terá lugar no Santuário de 
Fátima. 
A propósito deste feliz acontecimento, 
vale a pena perceber o processo que 
conduz à nomeação de um novo bispo 
que, segundo o Código de Direito 
Canónico (CDC), é da exclusiva 
competência do Papa. 
Porém, a nomeação pelo Papa é feita 
com base numa lista de três candidatos 
que lhe é fornecida pelo Núncio 
Apostólico do país a que pertence a 
diocese a ser provida, acompanhada 
do seu parecer. 
Esta lista mais restrita é, por sua vez, 
resultado da informação acerca dos 
presbíteros particularmente idóneos 
para o episcopado que, 
periodicamente, a Conferência 
Episcopal apresenta à Santa Sé, através 
do Núncio. Compete ao Núncio 
Apostólico fazer as sondagens julgadas 
convenientes para poder fazer a sua 
selecção e dar o seu parecer. 
Os candidatos deverão ter, pelo menos, 
35 anos de idade e 5 anos de 
presbiterado, sendo a sua idoneidade 
apreciada com base nos dons e 
qualidades espirituais e humanos 
requeridos para o episcopado. 
O próprio CDC especifica os mais 
importantes: Firmeza de fé, Bons 
costumes, Piedade, Zelo pelas almas, 
Sabedoria, Prudência, Riqueza de 
sentimentos humanos, Espírito bom e 
leal, Carácter constante e sincero, 
Mente aberta, Empenho pela justiça, 
Tolerância, Inclinação para o diálogo e 
a escuta.       
Perante tanta riqueza, demos graças a 
Deus pelos bispos que se entregam ao 
nosso serviço. 
(A C R) 

ASCENSASCENSASCENSASCENSÃÃÃÃOOOO    DO SENHORDO SENHORDO SENHORDO SENHOR                05050505----00006666----2012012012011111    

TodoTodoTodoTodo    o poder Me foi dado no Céu e na terrao poder Me foi dado no Céu e na terrao poder Me foi dado no Céu e na terrao poder Me foi dado no Céu e na terra    

Evangelho segundo São Mateus (Mt 28, 16-20)  

Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a 
Galileia, em direcção ao monte que Jesus lhes 
indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas 
alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-
lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 
Ide e ensinai todas as nações, baptizando-as em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a 
cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre 
convosco até ao fim dos tempos». 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A Ascensão é a última aparição do Senhor ressuscitado. Desde o momento da 
morte entrou na sua herança. Desde a sua Ressurreição subiu ao Céu a sentar-se 
à direita do Pai. "Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso". O mistério da 
Ascensão celebra a Páscoa definitiva, o termo glorioso da obra salvífica de 
Cristo. 
 Toda a vida de Cristo foi Ascensão: da Galileia a Jerusalém, e de Jerusalém 
para o Céu. Ascensão é o êxodo por excelência, a saída triunfante deste mundo 
para o Pai. 
O triunfo pascal é Ascensão gloriosa. 
 

 

Dia 31 de MaioDia 31 de MaioDia 31 de MaioDia 31 de Maio    ----    21h3021h3021h3021h30        

EncerramEncerramEncerramEncerramentententento o o o do Mês de do Mês de do Mês de do Mês de MMMMariaariaariaaria    

Procissão de Velas da Cidade da VirgemProcissão de Velas da Cidade da VirgemProcissão de Velas da Cidade da VirgemProcissão de Velas da Cidade da Virgem    

Igreja da Trindade Igreja da Trindade Igreja da Trindade Igreja da Trindade ––––    Av.Av.Av.Av.    DDDDos os os os Aliados Aliados Aliados Aliados ––––    Igreja Igreja Igreja Igreja da Trinda Trinda Trinda Trinddddaaaadededede    

Não escondas a tua FéNão escondas a tua FéNão escondas a tua FéNão escondas a tua Fé....    

Participa !!Participa !!Participa !!Participa !!    
    

Dia Dia Dia Dia 05050505    de de de de JunhJunhJunhJunhoooo        

Festa da Ascensão do SenhorFesta da Ascensão do SenhorFesta da Ascensão do SenhorFesta da Ascensão do Senhor    

Aprecia a grande imagemAprecia a grande imagemAprecia a grande imagemAprecia a grande imagem    dddde e e e     

Cristo da AscenCristo da AscenCristo da AscenCristo da Ascenssssãoãoãoão        

no presbitério da nossa Igrejano presbitério da nossa Igrejano presbitério da nossa Igrejano presbitério da nossa Igreja    

    
A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:A sua opinião é importante:    
Se pretende dar-nos a sua opinião ou colaboração, por favor contacte-nos 
através do seguinte endereço electrónico  
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt 


