COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
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.

17 MAIO 2020 – N.º 691

A Palavra _________________________________________
Ano A - Ascensão do Senhor – 28 de Maio
Primeira Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 1,1-11.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Efésios 1,17-23.
Evangelho São Mateus 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".

A Testemunha______________________________________

DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
23. Neste contexto, pode revelar-se útil uma referência às estruturas jurídicas primitivas que
tinham a ver com o serviço da caridade na Igreja. A meados do século IV ganha forma no
Egipto a chamada « diaconia », que é, nos diversos mosteiros, a instituição responsável pelo
conjunto das actividades assistenciais, pelo serviço precisamente da caridade. A partir
Estas medidas devem ser
destes inícios, desenvolve-se até ao século VI no Egipto uma corporação com plena
complementadas com as
capacidade jurídica, à qual as autoridades civis confiam mesmo uma parte do trigo para a
possíveis ofertas celebrativas
distribuição pública. No Egipto, não só cada mosteiro mas também cada diocese acabou por
na televisão, rádio e internet.
ter a sua diaconia — uma instituição que se expande depois quer no Oriente quer no
Ocidente. O Papa Gregório Magno († 604) fala da diaconia de Nápoles. Relativamente a
Permaneçamos em oração
Roma, as diaconias são documentadas a partir dos séculos VII e VIII; mas naturalmente já
pessoal e familiar, biblicamente antes, e logo desde os primórdios, a actividade assistencial aos pobres e doentes, segundo os
alimentada, confiados na graça princípios da vida cristã expostos nos Actos dos Apóstolos, era parte essencial da Igreja de
divina e na boa vontade de
Roma. Este dever encontra uma sua viva expressão na figura do diácono Lourenço († 258).
A dramática descrição do seu martírio era já conhecida por Santo Ambrósio († 397) e, no
todos.»
seu núcleo, mostra-nos seguramente a figura autêntica do Santo. Após a prisão dos seus
Conferência Episcopal irmãos na fé e do Papa, a ele, como responsável pelo cuidado dos pobres de Roma, fora
Portuguesa concedido mais algum tempo de liberdade, para recolher os tesouros da Igreja e entregá-los
às autoridades civis. Lourenço distribuiu o dinheiro disponível pelos pobres e, depois,
apresentou estes às autoridades como sendo o verdadeiro tesouro da
Igreja. Independentemente da credibilidade histórica que se queira atribuir a tais
Neste sentido, recordamos
particulares, Lourenço ficou presente na memória da Igreja como grande expoente da
que todas as actividades da caridade eclesial.
nossa Paróquia, incluindo as 24. Uma alusão merece a figura do imperador Juliano o Apóstata († 363), porque demonstra
celebrações da Santa Missa, uma vez mais quão essencial era para a Igreja dos primeiros séculos a caridade organizada e
se encontram suspensas até praticada. Criança de seis anos, Juliano assistira ao assassínio de seu pai, de seu irmão e
informação em contrário.
doutros familiares pelas guardas do palácio imperial; esta brutalidade atribuiu-a ele — com
razão ou sem ela — ao imperador Constâncio, que se fazia passar por um grande cristão.
Em consequência disso, a fé cristã acabou desacreditada a seus olhos uma vez por todas.
PARÓQUIA DE
Feito imperador, decide restaurar o paganismo, a antiga religião romana, mas ao mesmo
NOSSA SENHORA tempo reformá-lo para se tornar realmente a força propulsora do império. Para isso, inspirou
-se largamente no cristianismo. Instaurou uma hierarquia de metropolitas e sacerdotes. Estes
DA BOA NOVA
deviam promover o amor a Deus e ao próximo. Numa das suas cartas, [16] escrevera que o
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único aspecto do cristianismo que o maravilhava era a actividade caritativa da Igreja. Por
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isso, considerou determinante para o seu novo paganismo fazer surgir, a par do sistema de
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caridade da Igreja, uma actividade equivalente na sua religião. Os « Galileus » — dizia ele
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— tinham conquistado assim a sua popularidade. Havia que imitá-los, senão mesmo superáparoquia.reboleira@gmail.com
los. Deste modo, o imperador confirmava que a caridade era uma característica decisiva da
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VI Domingo da Páscoa
1ª Leitura – Livro dos Actos dos Apóstolos 8, 5-8.14-17
"Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo."
2ª Leitura – Apóstolo - – 1.ª Epístola de São Pedro 3, 15-18
"Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito."
Evangelho – São João 14,15-21
"Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos."

Celebramos o Sexto Domingo da Páscoa.
Na liturgia da Palavra, somos convidados a descobrir como Deus se manifesta de
diversas formas, ao longo da caminhada histórica da Igreja. Tal fica bem patente nas palavras de
Jesus quando garante aos discípulos que nunca os deixará entregues a si próprios.
Dos Actos dos Apóstolos, a primeira leitura, realça a solidariedade profunda que deve
existir entre a Igreja local e a Igreja universal. Os apóstolos, através da imposição das mãos e da
acção do Espírito Santo, completam a iniciação cristã dos novos baptizados em Cristo.
A segunda leitura - da Primeira Epístola de São Pedro - recorda que o crente assumido, tal
como sucedeu com Jesus, pode ser acusado injustamente, ser perseguido ou ser sujeito a
situações de sofrimento. Em resposta, o cristão deve, com a consciência das suas atitudes,
demonstrar sempre a fé, a esperança e a caridade como sinal do amor de Deus pelos homens.
A leitura do Evangelho de São João lembra parte do discurso da consolação proferido por
Jesus, na véspera da sua morte, assegurando estar sempre com os seus discípulos no
afrontamento das dificuldades. Pela acção do Espírito Santo, Cristo, apesar de ter sido
crucificado e condenado à morte, está para sempre vivo no meio dos homens que O procuram na
vida de todos os dias.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Deus nosso Pai, nós Te damos graças pelo teu Espírito Santo. Tu O
derramaste em abundância sobre aqueles que, desde os primeiros tempos, acolheram a
Palavra. Tu dás-nos o Espírito, a nós que somos baptizados em nome de Jesus
Ressuscitado. Que o teu Espírito purifique todos os que Te procuram.
2.ª Leitura – Deus nosso Pai, nós Te damos graças por Jesus, porque Ele, o justo,
morreu para nos reconciliar conTigo e com os nossos irmãos. Nós Te louvamos, nós
Te pedimos: enche-nos do teu Espírito de paciência e de esperança, de doçura e de
respeito. Que Ele fortaleça a razão da nossa esperança diante do mundo.
Evangelho – Deus nosso Pai, nós Te damos graças porque não nos deixaste entregues
a nós mesmos. Nós Te bendizemos pelo teu Espírito Santo, presente em nós desde o
dia do nosso baptismo. Nós Te louvamos por Jesus, que está em Ti e também em nós.
Nós Te rezamos na fé, unidos ao teu Filho Jesus. Que o teu Espírito, nosso Defensor,
nos guarde no teu amor e nos mantenha fiéis aos teus mandamentos. De regresso a
Deus Pai depois de cumprida a tua missão no meio de nós, continuas connosco: na
Igreja, nos sacramentos, na tua palavra, no testemunho dos irmãos.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO
Ainda te lembras dos 10 Mandamentos?

OS DEZ MANDAMENTOS SÃO:
I. Adorar a Deus e amá-l’O sobre todas as coisas.
II. Não invocar o santo nome de Deus em vão.
III. Santificar os domingos e festas de guarda.
IV. Honrar pai e mãe.
V. Não matar

VI. Guardar castidade nas palavras e nas obras.
VII. Não furtar.
VIII. Não levantar falsos testemunhos.
IX. Guardar castidade nos pesamentos e nos desejos.
X. Não cobiçar as coisas alheias.

Procura na Bíblia a passagem relativa ao evangelho deste Domingo: Jo 14, 15-21.
Lê a passagem e procura compreendê-la.
Jesus dá aos seus discípulos um mandamento novo:

«AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO EU VOS AMEI»

(João 15, 12)

1

2

Faz um pergaminho «antigo»
com as palavras de Jesus!
Arranja uma folha de cartolina e
molha-a
com
uma
esponja
embebida em chá. Deixa-a secar.

3

Decora-o com as cores
vermelho e amarelo: podes
escolher
um
motivo
qualquer e fazê-lo em torno
da folha.

Copia o mandamento de Jesus,
escrevendo-o com um marcador
fino de cor azul. Escreve também o
nome do Evangelho e a citação.

4

Podes emoldutar o teu
pergaminho e pendurá-lo
em casa.
O teu pergaminho antigo
está pronto!

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

CATEQUESE

TPC: TEMPO PARA CRISTO

Projecto Catequese em Casa
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:

1º ao 6º Catecismo
“Serão disponibilizados vídeos com as catequeses do 3º Bloco de cada um dos catecismos da
infância:
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."

Grupos “Say Yes”
“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."

Para mais informações podem também ler o artigo na "Voz da Verdade":
http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8950&cont_=ver2

