
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - Solenidade de Pentecostes –  31 de Maio 

Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 2,1-11.  

Segunda Leitura – Apóstolo – 1.ª Carta aos Coríntios 12,3b-7.12-13. 

Evangelho -  São João 20,19-23:  

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os  
discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-Se no meio deles e  
disse-lhes: "A paz esteja convosco". Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos  
ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja  
convosco. Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós". Dito isto, soprou sobre 
eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados  
ser-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão retidos". 
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A Testemunha______________________________________ 
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI 

25. Chegados aqui, registemos dois dados essenciais tirados das reflexões feitas: 
a) A natureza íntima da Igreja exprime-se num tríplice dever: anúncio da Palavra de Deus 
(kerygma-martyria), celebração dos Sacramentos (leiturgia), serviço da caridade (diakonia). 
São deveres que se reclamam mutuamente, não podendo um ser separado dos outros. Para a 
Igreja, a caridade não é uma espécie de actividade de assistência social que se poderia  
mesmo deixar a outros, mas pertence à sua natureza, é expressão irrenunciável da sua  
própria essência.  
b) A Igreja é a família de Deus no mundo. Nesta família, não deve haver ninguém que sofra 
por falta do necessário. Ao mesmo tempo, porém, a caritas-agape estende-se para além das 
fronteiras da Igreja; a parábola do bom Samaritano permanece como critério de medida, 
impondo a universalidade do amor que se inclina para o necessitado encontrado «por  
acaso» (cf. Lc 10, 31), seja ele quem for. Mas, ressalvada esta universalidade do  
mandamento do amor, existe também uma exigência especificamente eclesial — precisa-
mente a exigência de que, na própria Igreja enquanto família, nenhum membro sofra porque 
passa necessidade. Neste sentido se pronuncia a Carta aos Gálatas: « Portanto, enquanto 
temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas principalmente para com os  
irmãos na fé » (6, 10). 

Justiça e caridade 

26. Desde o Oitocentos, vemos levantar-se contra a actividade caritativa da Igreja uma  
objecção, explanada depois com insistência sobretudo pelo pensamento marxista. Os pobres 
— diz-se — não teriam necessidade de obras de caridade, mas de justiça. As obras de  
caridade — as esmolas — seriam na realidade, para os ricos, uma forma de subtraírem-se à 
instauração da justiça e tranquilizarem a consciência, mantendo as suas posições e  
defraudando os pobres nos seus direitos. Em vez de contribuir com as diversas obras de  
caridade para a manutenção das condições existentes, seria necessário criar uma ordem  
justa, na qual todos receberiam a sua respectiva parte de bens da terra e, por conseguinte, já 
não teriam necessidade das obras de caridade. Algo de verdade existe — devemos  
reconhecê-lo — nesta argumentação, mas há também, e não pouco, de errado. É verdade 
que a norma fundamental do Estado deve ser a prossecução da justiça e que a finalidade de 
uma justa ordem social é garantir a cada um, no respeito do princípio da subsidiariedade, a 
própria parte nos bens comuns. Isto mesmo sempre o têm sublinhado a doutrina cristã sobre 
o Estado e a doutrina social da Igreja. Do ponto de vista histórico, a questão da justa ordem 
da colectividade entrou numa nova situação com a formação da sociedade industrial no  
Oitocentos. A aparição da indústria moderna dissolveu as antigas estruturas sociais e  
provocou, com a massa dos assalariados, uma mudança radical na composição da sociedade, 
no seio da qual a relação entre capital e trabalho se tornou a questão decisiva — questão 
que, sob esta forma, era desconhecida antes. As estruturas de produção e o capital  
tornaram-se o novo poder que, colocado nas mãos de poucos, comportava para as massas 
operárias uma privação de direitos, contra a qual era preciso revoltar-se. 

A Comunidade 

«Em consonância com as  

indicações do Governo e das 

autoridades de saúde, a  

Conferência Episcopal  

Portuguesa determina que os 

sacerdotes suspendam a  

celebração comunitária da  

Santa Missa até ser superada a 

atual situação de emergência. 

 

Também devem seguir-se as 

indicações diocesanas  

referentes a outros  

sacramentos e atos de culto, 

bem como à suspensão de  

catequeses e reuniões. 

 

Estas medidas devem ser  

complementadas com as  

possíveis ofertas celebrativas 

na televisão, rádio e internet. 

 

Permaneçamos em oração  

pessoal e familiar, biblicamente 

alimentada, confiados na graça 

divina e na boa vontade de  

todos.» 

 

Conferência Episcopal  

Portuguesa 
 

 
Neste sentido, recordamos 

que todas as actividades da 

nossa Paróquia, incluindo as 

celebrações da Santa Missa, 

se encontram suspensas até 

informação em contrário. 



Solenidade da Ascensão do Senhor  

1ª Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 1, 1-11  

"Elevou-Se à vista deles e uma nuvem escondeu-O a seus olhos."  

 

2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Efésios 1,17-23  

"Tudo submeteu aos seus pés e pô-Lo acima de todas as coisas como Cabeça 

de toda a Igreja."  
 

Evangelho – São Mateus 28,16-20  

"Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos."  

Celebramos a Solenidade da Ascensão do Senhor aos céus. Emerge a última fase da  

celebração do mistério da vida de Jesus, o centro da história do mundo e da humanidade.  

Enquanto parte do povo cristão, compete a cada um de nós prosseguir no testemunho da presença 

do Senhor e divulgar a sua mensagem.  

Do Livro dos Actos dos Apóstolos, a primeira leitura contém a narrativa, em moldes  

teológicos e bíblicos, da partida de Jesus deste mundo deixando de estar presente, de forma  

visível, mas permanecendo para sempre vivo no meio de nós. Através dos dons concedidos à 

Igreja, continuamos a viver a sua presença até que Ele venha de novo e possamos usufruir  

também da glória do Pai.  

Na segunda leitura - da Epístola aos Efésios -, São Paulo apresenta-nos Jesus  

sentado à direita de Deus, seu Pai, isto é, em comunhão definitiva com Ele. Deste modo, Jesus 

permanece para sempre connosco e torna-se assim a esperança de todos os que n'Ele depositam a 

sua esperança.  

O Evangelho de São Mateus realça o último encontro de Jesus ressuscitado com os  

discípulos que O reconhecem como Aquele que é o Senhor e d'Ele recebem a missão de anunciar 

a presença e o testemunho do seu Reino neste mundo.  

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 
 
1.ª Leitura –  Deus Pai, que conduzes o mundo com a tua liberdade soberana, nós Te 
bendizemos pela presença do teu Filho Jesus nas nossas assembleias e nas nossas famílias, 
pelo ensino da tua Palavra, pelo banquete da Eucaristia e pelo dom do teu Espírito. Que 
nós, cristãos, sejamos testemunhas de Cristo até ao fim dos tempos.  

 
2.ª Leitura – Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te damos graças pela força que  
colocaste n’Ele, ressuscitando-O, instituindo-O como cabeça da Igreja, que é o seu corpo. 
Nós Te pedimos: dá-nos um espírito de sabedoria e de amor, para Te conhecer  
verdadeiramente, abre os nossos corações à tua luz, confirma a nossa esperança.  

 
Evangelho – Senhor Jesus, nosso Mestre e nosso irmão, nós Te damos graças por teres 
vindo até nós: embora tenhas desaparecido do nosso olhar, ficas connosco em cada dia, 
até ao fim dos tempos. Nós Te pedimos por todos os teus fiéis, as nossas comunidades e 
as nossas Igrejas, porque nos envias a todas as nações para formar discípulos. Que o teu 
Espírito nos assista nesta missão vital para o mundo, nos tire todas as dúvidas, para que o 
nosso testemunho seja mais transparente e mais enraizado na alegria de te querermos  
seguir em todos os dias da nossa vida.  
 Em Cristo nosso Senhor. /Ámen. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

Para colorir: abaixo encontras a ilustração da passagem que acabaste de ler na actividade acima. 

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Mt 28, 16-20. 
Lê a passagem e procura compreendê-la.  
 

Jesus ressuscitado, chamou os seus discípulos ao cimo de um monte da Galileia, enviou-os 
a anunciar a boa notícia ao mundo, e ensinar todos os homens. 
Eis o Credo da Igreja de Jesus: 

Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do 
céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, 
nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito 
Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob  
Pôncio Pilatos foi crucificado, morto e sepultado; 
desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao  

terceiro dia; subiu aos céus, e está sentado à  
direita de Deus Pai Todo-Poderoso: donde virá 
para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 
Santo, na santa Igreja católica, na comunhão dos 
santos, na remissão dos pecados, na ressurreição 
da carne e na vida eterna. Ámen. 

Símbolo dos Apóstolos 

 

Monte Tabor 
 Marcos 9, 2-11 

Monte Ararat 

Génesis 8, 1-5 

Monte Sinai 
Génesis 9, 16-20,17 

Monte Carmelo 

1 Re 18, 20-39 

Monte Moria 

Génesis 22, 1-18 

Monte das Bem-Aventuranças 

Mateus 5, 1-12 

Sobre o monte _____________ ocorreu a transfiguração. 

 Sobre o monte _____________ Moisés recebeu as tábuas da Lei. 

  Sobre o monte _____________ parou a arca de Noé depois do dilúvio. 

   Sobre o monte _____________ Abraão esteve com o seu filho Isaac. 

    Sobre o monte ____________ o profeta Elias preparou um sacrifício para Deus. 

     Sobre o monte __________________ Jesus proclamou as bem-aventuranças. 

Quantas coisas importantes ocorreram nos montes referidos na Bíblia! Lê os nomes dos montes, 
procura na Bíblia as passagens associadas e completa as frases. 



TPC: TEMPO PARA CRISTO       CATEQUESE 

 

“Serão disponibilizados vídeos com as catequeses do 3º Bloco de cada um dos catecismos da in-

fância: 

2ª feira - 1º catecismo;  

3ª feira - 2º catecismo;  

4ª feira - 3º catecismo;  

5ª feira - 4º catecismo;  

6ª feira - 5º catecismo;  

Sábado - 6º catecismo.  

 

As catequeses são dirigidas às crianças que as poderão acompanhar juntamente com a família. 

Será bom que tenham o catecismo consigo. 

Local: canal youtube Educris (https://www.youtube.com/user/canaleducris) 

Hora: 18:30 

Duração: 20 minutos. 

Esta proposta teve início na segunda-feira, dia 20 de Abril, e estende-se até ao sábado, dia 14 de 

junho."  

 

Nos últimos tempos têm sido propostas diferentes abordagens e projetos para que a catequese se 
inove durante esta fase. A Catequese de Lisboa lançou as seguintes propostas: 

Projecto Catequese em Casa     

“Semanalmente, será emitido um programa de televisão com os encontros de catequese da Etapa 

5 - Denver 1993. 

Local: RTP2 

Horário: quarta-feira, às 15h10 

Duração: 20 minutos. 

Posteriormente cada programa fica disponível no canal youtube da Agência Ecclesia: 

 https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia 

Os programas iniciaram-se na quarta-feira, dia 22 de Abril, e estendem-se até ao dia 10 de junho." 

1º ao 6º Catecismo 

Grupos “Say Yes” 

 

Para mais informações podem também ler o artigo na "Voz da Verdade":  

http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2 

https://www.youtube.com/user/canaleducris
https://www.youtube.com/user/agenciaecclesia
http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2

