
PROGRAMA 
Maio (2ª feira): Mês de Maria. Recitação do terço, na Igreja Paroquial, de 
segunda-feira a sexta-feira, às 12h. Na Igreja dos Pastorinhos, de segunda-
feira a sexta-feira, às 20h 30m. Sábado e domingo meia hora antes da 
missa.  
27 de maio (sábado): Festa do testemunho, jovens 11º ano, missa às 19h. 
27 de maio (sábado): Reunião ENS 142, às 20h 30m. 
28 de maio (domingo): VII domingo de Páscoa: Ascensão do Senhor. Ca-
minhada Pascal: “A caminho, com Maria, pelas fontes da alegria”. 7ª se-
mana: esperança. 
28 de maio (domingo): Missa de enceramento da catequese de pais, às 
10h 45m. 
29 de maio (2ª feira): Catequese de adultos, às 17h 30m. 
29 de maio (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h. 
29 de maio (2ª feira): Reunião ENS 121, às 20h 30m.  
30 de maio (3ª feira): Reunião Peregrinos a Pé (3 de junho), às 21h. 
30 de maio (3ª feira): Reunião Ministros Extraordinários da Comunhão, às 
21h 30m. 
31 de maio (4ª feira): Festa da Visitação de Nossa Senhora. Aniversário da 
Paróquia. 
31 de maio (4ª feira): Procissão das Velas da Cidade do Porto. Igreja da 
Trindade, às 21h 30m. 
31 de maio (4ª feira): Famílias Anónimas, às 21h 30m. 
31 de maio (4ª feira): Ensaio Grupo Cantate Domino, às 21h 30m. 
31 de maio (4ª feira): Noites de trabalho: Voluntários VIN POR TI, às 21h. 
1 de junho (5ª feira): Início do mês do Coração de Jesus.  
1 de junho (5ª feira): Reunião Equipa Coordenadora Catequese, 21h 30m. 
2 de junho (6ª feira): 1ª sexta-feira: confissões, às 20h. Missa, às 20h 30m,  
na Igreja dos Pastorinhos, em Francos. 
3 de junho (sábado): Peregrinação a Fátima, saída às 8h.  
3 de junho (sábado): Reunião Grupo de Acólitos, das 14h às 17h.  
4 de junho (domingo): Solenidade de Pentecostes. Caminhada Pascal: “A 
caminho, com Maria, pelas fontes da alegria”: missão. 
4 de junho (domingo): Peregrinação a Fátima, saída às 7h. 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXIV, Nº 27, 27 de maio - 3 de junho 2017 

Caros amigos 
Jesus foi ao encontro do Pai, depois de uma vida gasta ao serviço do 
“Reino”; deixou aos seus discípulos a missão de anunciar o “Reino” e de 
torná-lo uma proposta capaz de renovar e de transformar o mundo. Cele-
brar a ascensão de Jesus significa, antes de mais, tomar consciência da 
missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável pela pre-
sença do “Reino” na vida dos homens.  
A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão universal: as fron-
teiras, as raças, a diversidade de culturas, não podem ser obstáculos para 
a presença da proposta libertadora de Jesus no mundo.  
Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de 
Jesus a partir das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por 
amor. É claro que o mundo do século XXI apresenta desafios novos, mas 
os discípulos, formados na escola de Jesus, são convidados a ler os desafi-
os que hoje o mundo coloca, à luz dos ensinamentos de Jesus.  
É um tremendo desafio testemunhar, hoje, no mundo os valores do 
“Reino”, esses valores que estão em contradição com aquilo que o mundo 
defende e que o mundo considera serem as prioridades da vida. Com fre-
quência, os discípulos de Jesus são objecto do escárnio dos homens, por-
que insistem em testemunhar que a felicidade está no amor e no dom da 
vida. O confronto com o mundo gera muitas vezes, nos discípulos, desilu-
são, sofrimento, frustração… Nos momentos de decepção e de desilusão 
convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus: “Eu estarei convosco 
até ao fim dos tempos”. Esta certeza deve alimentar a coragem com que 
testemunhamos aquilo em que acreditamos. 
Em peregrinação a Fátima, quando celebramos o aniversário da paróquia, 
pedimos a Nossa Senhora que nos proteja e guie, e que sejamos sempre 
cristãos empenhados em viver coerentemente de acordo com a vontade 
de Deus.        Pe. Feliciano Garcês, scj 
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Deus é Rei do universo: 
cantai os hinos mais belos. 
Deus reina sobre os povos, 
Deus está sentado no seu trono sagrado. 
 

LEITURA II – Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Efésios (Ef 1,17-23) 

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 ilumi-
ne os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que 
fostes chamados, os tesouros de glória que encerra a sua herança entre os 
santos e a incomensurável grandeza que representa o 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 coi-
sas como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele 
que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. 
  

ALELUIA 
Mt 28,19 - Ide e ensinai todos os povos, diz o senhor: 

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. 
  

EVANGELHO - Conclusão do santo 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 tem-
pos». Palavra da salvação.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA 
 

3 de junho: Peregrinação da Paróquia a Fátima. Caminhada a pé +/- 15km. 
Saída da paróquia, às 8h. 
 

4 de junho: Peregrinação da Paróquia a Fátima: autocarro, saída da Paró-
quia às 7h.  

ASCENSÃO DO SENHOR 
LEITURA I – Leitura dos Actos dos Apóstolos (Actos 1,1-11) 
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou 
a fazer e a ensinar, 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, 
«do Qual disse Ele Me ouvistes falar. Na verdade, João baptizou com 
água; vós, porém, sereis baptizados 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 so-
bre 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, en-
quanto 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 mes-
mo modo que O vistes ir para o Céu». Palavra do Senhor. 
  
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 46 (47) 
  

Refrão: Por entre aclamações e ao som da trombeta, 
Ergue-Se Deus, o Senhor. 

  
Povos todos, batei palmas, 
aclamai a Deus com brados de alegria, 
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, 
o Rei soberano de toda a terra. 
  
Deus subiu entre aclamações, 
o Senhor subiu ao som da trombeta. 
Cantai hinos a Deus, cantai, 
cantai hinos ao nosso Rei, cantai. 


