
A Palavra _________________________________________ 
 Ano C - Ascensão do Senhor – 2 de Junho  

Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 1,1-11.  

Segunda Leitura –  Carta aos Efésios 1,17-23. 

Evangelho – São Lucas 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 pecados 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 cidade, 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 elevado ao Céu. Eles prostraram-se diante de 
Jesus, e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no 
templo, bendizendo a Deus. 
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A Comunidade______________________________________ 
 Domingo, 26 de Maio, na Igreja da Boa Nova do Estoril, Dia Diocesano da Liturgia.  

 Quarta-feira, 29, às 9.30h., Eucaristia. 

 Quinta-feira, 30, às 21.30h., reunião de Direcção do Agrupamento de escuteiros.  

 Sábado, 1 de Junho, actividade do Agrupamento de escuteiros; às 16h., reunião 
preparatória de pais e padrinhos para baptismos de crianças; às 17h., celebração do Perdão 
de Deus e preparação da liturgia da festa da “Profissão de Fé”. 

 Domingo, 2, na missa das 11h., festa da “Profissão de Fé” .  

A Bíblia____________________________________________ 
623. Segundo o Livro do Êxodo, onde é que Jetro, sogro de Moisés, exercia as suas funções 
sacerdotais? 
SOLUÇÕES: - 622. Henoc (Jud 14). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Homens da Galileia  
CEC.I.153/4 

Jesus, nossa redenção  
NCT.496  

Eu estou sempre – NCT.354  

A bondade do Senhor – SR.62 
 

 

Aclamai Jesus Cristo – NCT.178 

A Testemunha______________________________________ 
Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia 

 A Constituição Sacrosanctum Concilium , que foi o primeiro documento conciliar, 
cronologicamente falando, antecipa a Constituição dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium  e é 
enriquecida, por sua vez, pelo ensino desta Constituição. Depois de um quarto de século, durante o 
qual a Igreja e a sociedade conheceram profundas e rápidas mudanças, é apropriado destacar a 
importância desta Constituição conciliar, sua relevância em relação a novos problemas e a validade 
permanente de seus princípios. 3. Respondendo aos pedidos dos Padres do Concílio de Trento - 
preocupados com a reforma da Igreja de seu tempo - o Papa São Pio V ordenou a reforma dos 
livros litúrgicos: primeiro o Breviário e o Missal. Este mesmo objectivo foi perseguido pelos 
Romanos Pontífices ao longo dos séculos seguintes, assegurando a actualização, definindo os ritos 
e livros litúrgicos, e empreendendo, desde o início deste século, uma reforma mais geral. São Pio X 
instituiu uma comissão especial responsável por essa reforma, para a qual ele pensava que seriam 
necessários vários anos; no entanto, ele colocou a pedra fundamental do edifício com a restauração 
da celebração litúrgica do Domingo e a reforma do Breviário Romano. "Na verdade, tudo isso 
exige" – afirmou - segundo a opinião dos especialistas, uma obra tão grande quanto dura; e, 
portanto, é necessário que passem muitos anos, antes que este edifício litúrgico, por assim dizer, 
(...) mais uma vez mostre o esplendor de sua dignidade e harmonia, uma vez que tenha sido tão 
purificado do envelhecimento». Pio XII fez o grande projecto da reforma litúrgica, publicando a 
Encíclica Mediator Dei e instituindo uma nova Comissão. Além disso, tomou decisões sobre alguns 
pontos importantes, como a nova versão do Saltério, para facilitar a compreensão da oração dos 
Salmos, a atenuação do jejum eucarístico, a fim de favorecer o acesso mais fácil à Comunhão, o 
uso das línguas vernáculas no Ritual e, acima de tudo, a reforma da Vigília Pascal e da Semana 
Santa. Na introdução do Missal Romano, em 1962, foi incluída a declaração de João XXIII, 
segundo a qual "os princípios fundamentais, referentes à reforma geral da liturgia, deveriam ser 
confiados aos Padres no próximo Concílio Ecuménico".  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&sp=nmt4&u=http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html&xid=17259,1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&prev=search&rurl=translate.google.pt&sl=es&sp=nmt4&u=http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html&xid=17259,15700023,1


VI Domingo de Páscoa 

1ª Leitura - Livro dos Actos dos Apóstolos 15,1-2.22-29  

"O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, 
além destas que são indispensáveis."  

 

2ª Leitura – Livro do Apocalipse 21,10-14.22-23  

"Um Anjo mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do Céu."  
 

Evangelho –  São João 14,23-29  

"Quem Me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará." 

      Celebramos o Sexto Domingo do Tempo Pascal. A liturgia transmite-nos a consciência 

de que nunca nos encontraremos sós, sem protecção, pois Jesus, ao longo dos tempos, 

acompanhará sempre o seu Povo.  

A primeira leitura – do Livro dos Actos dos Apóstolos - recorda-nos os primeiros tempos 

da Igreja e a forma como foram ultrapassados os desafios mais difíceis e importantes. A Igreja 

torna-se assim uma comunidade aberta a todos os homens sem olhar às origens de cada um.  

A segunda leitura – do Livro do Apocalipse - anuncia que a Igreja é o novo templo, a 

nova Jerusalém e é nela que, com a graça de Cristo Ressuscitado, se reunirão todos os homens. 

O seu templo já não será feito de pedra: será o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus.  

O Evangelho de São João lembra a promessa de Jesus após a Última Ceia. É Ele que 

manifesta aos discípulos que, através do Espírito Santo, poderão viver sempre em comunhão. O 

Senhor assegura, deste modo, a sua presença para sempre no meio de nós, a que devemos 

corresponder com o nosso testemunho. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor Deus, muitas vezes corremos o risco de confundir certas normas 

ou tradições, antigas ou hodiernas, com a verdade que deve inundar o nosso coração. 

Não raro consideramos ser eterno o que é progresso passageiro de uma época e ter 

origem em Deus o que é humano. Senhor Deus, é só a Ti que procuramos.  

 
2.ª Leitura – Senhor Deus, todos nós somos convidados a descobrir o mundo e o  
sentido de tudo o que nos rodeia a partir de um acontecimento do passado, a  
ressurreição de Jesus, mas também na esperança da sua vinda definitiva no final dos 
tempos. Que sejamos homens do presente vivendo também o passado e o futuro.  

 
Evangelho – Nós Te bendizemos e damos graças, ó Deus uno e trino, porque operas 
a comunhão e manténs uma presença única no meio daqueles que Te amam. Tu és o 
amor infinito e fonte inesgotável de paz. Faz com que guardemos os mandamentos 
de Cristo, para nos conservarmos na sua amizade e na obediência da fé. Nós Te  
agradecemos, ó Deus, princípio e fim das nossas vidas, a salvação em teu Filho Jesus 
Cristo que selou com o seu sangue uma nova aliança no Espírito, anulando as velhas 
mediações permeáveis ao tempo, para acolhermos nos nossos corações paz e bênção 
para sempre.  
       Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 


