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A Palavra _________________________________________
Solenidade de Pentecostes – 9 de Junho
Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 2,1-11.
Segunda Leitura – 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".

A Comunidade______________________________________
 Domingo, 2 de Junho, na missa das 11h., festa da “Profissão de Fé”.
 Terça-feira, 4, às 17.30h., reunião da Conferência Vicentina.
 Quarta-feira, 5, às 9.30h., Eucaristia (e não às 19h.).
 Sexta-feira, 7, às 18h., início da novena em honra de N.S. do Perpétuo Socorro.
 Sábado, 8, Vigília de Oração Juvenil na Sé de Lisboa; na missa das 19h., investidura de
novos acólitos.
 Domingo, 9, na missa das 11h., procissão do Círio Pascal para o baptistério.
 De 1 a 15 de Junho, reinscrições para a catequese paroquial no horário de cada grupo.

A Bíblia____________________________________________
624. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, como se chamava o mago que estava ao
serviço do procônsul Sérgio Paulo?
SOLUÇÕES: - 623. Madian (Ex 3.1).

A Testemunha______________________________________

PARÓQUIA DE
NOSSA SENHORA
DA BOA NOVA
LARGO DA IGREJA
2720-296 AMADORA
TELF.: 21 495 33 61
www.paroquia-reboleira.pt
paroquia.reboleira@gmail.com
Se desejar receber o boletim por e-mail faça o seu
pedido para: paroquia.reboleira@gmail.com

Carta Apostólica de São João Paulo II sobre a Liturgia
Esta reforma global da Liturgia respondeu a uma esperança geral da Igreja. Com efeito, o
espírito litúrgico difundiu-se cada vez mais em quase todos os ambientes, juntamente com o
desejo de uma "participação activa nos mistérios sagrados e na oração pública e solene da
Igreja" e, junto com a aspiração, também, de ouvir a Palavra de Deus de maneira mais
completa. A reforma da Liturgia, juntamente com a renovação bíblica, o movimento
ecuménico, o impulso missionário, a investigação da eclesiologia, devem contribuir para a
renovação total da Igreja. Mencionei isso na carta Dominicae Cenae: "Há, de facto, um elo
muito próximo e orgânico entre a renovação da liturgia e a renovação de toda a vida da
Igreja. A Igreja não apenas age, mas também se expressa na liturgia e retira da liturgia as
forças da vida». A reforma dos ritos e livros litúrgicos foi realizada quase imediatamente
após a promulgação da Constituição Sacrosanctum Concilium e foi realizada em poucos
anos graças ao trabalho intenso e desinteressado de um grande número de especialistas e
pastores de todo o mundo em obediência ao princípio conciliar: fidelidade à tradição e
abertura ao progresso legítimo. Portanto, pode-se dizer que a reforma litúrgica é
rigorosamente tradicional atendo-se às normas dos Santos Padres.
5. Os princípios orientadores da Constituição, que serviram de base para a reforma, são
essenciais para conduzir os fiéis a uma celebração activa dos mistérios, "a fonte primária e
necessária do espírito verdadeiramente cristão". Como a maioria dos livros litúrgicos foram
publicados, traduzidos e colocados em uso, é necessário manter esses princípios
constantemente presentes e aprofundá-los.
6 .O primeiro princípio é a actualização do mistério pascal de Cristo na liturgia da Igreja,
porque «do lado de Cristo, na Cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja». Toda
a vida litúrgica gira em torno do sacrifício eucarístico e dos outros sacramentos, pelos quais
chegamos à própria fonte da salvação.

Ascensão do Senhor
1ª Leitura - Livro dos Actos dos Apóstolos 1,1-11
"Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo
modo que O vistes ir para o Céu."
2ª Leitura – Epístola aos Efésios 1,17-23
"O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um
espírito de sabedoria e de luz."
Evangelho – São Lucas 24,46-53
"Eu vos enviarei Aquele Que foi prometido por meu Pai."

Celebramos a Solenidade da Ascensão do Senhor. Em pleno Tempo Pascal, a presença
visível do Filho de Deus vai dar lugar à promessa da sua presença na Igreja, por meio do Espírito
Santo, até ao fim dos tempos. O Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social enquadra esta
solene celebração.
Na primeira leitura - do Livro dos Actos dos Apóstolos -, é-nos transmitida a mensagem
essencial deste dia: Jesus veio ao mundo para cumprir os desígnios de seu
Pai e, após tê-los cumprido, regressa à comunhão com Deus, na vida definitiva que nos espera.
A sua presença completa-se, a partir de agora, através da Igreja.
Na segunda leitura - da Epístola aos Efésios -, a mensagem é de sabedoria e de luz
divinas, do poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Como fruto, a Igreja, cuja “cabeça" do
seu Corpo é Jesus, Quem tudo há-de preencher, a fonte da vida, da qual os cristãos devem dar
testemunho.
O Evangelho de São Lucas recorda como Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos,
declara que tudo n’Ele foi cumprido segundo a vontade do Pai. Agora, cabe a todos espalharem
pelo mundo a nova mensagem, continuarem a ser o sinal da presença do Senhor Ressuscitado,
felizes na esperança e unidos na oração.

Lectio
Divina

Leitura Orante
1.ª Leitura – Não permitas, Senhor Jesus, que nos fechemos no comodismo, na
apatia, no egoísmo, no tédio, em suma, na falta de fé que nos esvazia a alma. Enche nos da força do teu Espírito e conta connosco. Faz crescer em cada um de nós uma
esperança maior porque Tu vieste para ficares connosco segundo a tua promessa.
2.ª Leitura – Obrigado, Senhor Jesus, porque foi a nós que confiaste a tua missão e
decidiste necessitar da nossa inteligência e do nosso coração, das nossas mãos e dos
nossos lábios, dos nossos pés e de todas as nossas faculdades, ao serviço da Boa Nova
da Salvação e do amor de todos os homens.
Evangelho – Hoje, Deus nosso Pai, enchem-se de júbilo os nossos corações com a
glorificação de Jesus Cristo. Ele é o homem novo e, por isso, na sua exaltação gloriosa
é dignificada a natureza humana. Ilumina, ó Deus, os olhos do nosso coração para que
cheguemos à compreensão do que é a esperança a que nos chamas em Cristo
ressuscitado. Dá-nos luz e sabedoria para cumprir a nossa missão. Que o teu Espírito
nos conceda o dom do discernimento na acção. Tu és, ó Cristo, o Filho do Altíssimo e
só Tu fazes nascer em Deus o teu mundo de paz e de amor em todos os seres humanos.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

