
 

 

Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com 

BO L ET I M   
DO M I N I C A L  #131  

Unidade Pastoral de  

Fornos de Algodres 
Ano C | Tempo Pascal 

Ascensão do Senhor 

 

Ascensão de Jesus aos céus marca o 

“término” da presença histórica de 

Cristo neste mundo e o início de um 

novo contexto para os primórdios da 

história da Igreja.  

Solenidade litúrgica presente em 

todas as Igrejas cristãs, é celebrada 40 

dias depois da Ressurreição, embora 

grande parte das Igrejas locais a 

estabeleçam no primeiro Domingo após 

esses 40 dias, para que mais fiéis possam 

participar na Santa Missa.  

Na Ascensão, que se emoldura dentro do Tempo Pascal, Jesus despede-se dos 

apóstolos, mas apenas no sentido visível: embora eles, agora, estejam prontos 

para levar a Igreja adiante, o Senhor continua, invisível, a agir na Igreja. Além 

disso, esta “separação” é temporária, porque Jesus voltará. 

Ao retornar ao Pai, Jesus encerra o ciclo da Sua existência humana, mas, ao 

mesmo tempo, supera a dicotomia entre os céus e a terra: Ele parte, mas, mais 

precisamente, nos precede no Paraíso, reiterando que o céu é o nosso destino. A 

natureza humana, encarnada pelo Verbo em toda a sua pobreza, é elevada aos 

céus por Ele e, assim, glorificada. 

Os Evangelhos falam pouco da Ascensão: Mateus e João terminam suas 

narrações com a aparição de Jesus depois da Ressurreição; Marcos dedica-lhe a 

última frase do texto, enquanto que Lucas descreve muito mais, principalmente 

nos Actos dos Apóstolos. Nos Actos, Lucas detalha que 40 dias depois da Páscoa 

– um número muito simbólico em toda a Bíblia – Jesus conduz os apóstolos para 

Betânia e, ao chegar no Monte das Oliveiras, chamado por isso de Monte da 

Ascensão, os abençoa e lhes fala antes de subir ao céu. Neste discurso, Jesus 

confirma a promessa da vinda do Espírito, que não os deixará sós, e prefigura a 

Sua própria segunda vinda, no final dos tempos.  

A expressão “à direita do Pai” indica o lugar de honra do Filho de Deus que, 

junto d’Ele, tem a glória eterna. Se Jesus não retornasse ao Pai, não haveria 

redenção para o homem: é voltando ao Pai que Ele completa a Sua Ressurreição 

e, em seguida, envia ao mundo o Espírito Santo Consolador.   
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Da Palavra… 

 

 

EVAN GE LH O  D E NO S SO  SE NH O R  JE SU S CRIS TO  S EG UNDO  SÃO  LUC AS  

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.   

1ª Leitura | Act 1, 1-11 

«Elevou-Se à vista deles.» 

Salmo Responsorial | Sl 46 (47) 

Por entre aclamações e ao som da trombeta, ergue-Se Deus, o Senhor.  

2ª Leitura | Ef 1, 17-23 

«Colocou-O à sua direita nos Céus.» 

Evangelho | Lc 24, 46-53 

«Enquanto os abençoava, foi elevado ao Céu.» 

 Passeio da Unidade Pastoral

Mais informações na próxima semana 

N. SRA. DE LA-SALETTE -  Ol iveira de  Azeméis  
 

SENHOR DA PEDRA, Miramar  (V ila Nova de Gaia )  
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… para a vida. 
 

 

A ASCENSÃO DE JESUS que hoje celebramos sugere que, no final de um caminho 
percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, em comunhão com Deus. Sugere, 
também, que Jesus nos deixou o testemunho e que somos agora nós, seus seguidores, 
que devemos continuar a realizar o projecto libertador de Deus para os homens e para o 
mundo. 

Na primeira leitura, apresenta a mensagem que Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o 
projecto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus, a mesma vida que espera 
todos os que percorrem o caminho de Jesus. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar 
para o céu, numa passividade alienante, mas têm de ir para o meio dos homens continuar o 
projecto de Jesus. As palavras de despedida de Jesus sublinham dois aspectos: a vinda do Espírito 
e o testemunho que os discípulos vão ser chamados a dar “até aos confins do mundo”. Esta é a 
experiência missionária da comunidade.  

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram 
chamados (a vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa esperança 
de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo “corpo”, e em comunhão com Cristo, a 
“cabeça” desse “corpo”. Neste texto há dois conceitos muito significativos para definir o quadro 
da relação entre Cristo e a Igreja: o de “cabeça” e o de “plenitude”. Dizer que Cristo é a “cabeça” 
da Igreja significa, antes de mais, que os dois formam uma comunidade indissolúvel e que há 
entre os dois uma comunhão total de vida e de destino; que Cristo é o centro à volta do qual o 
“corpo” se articula, a partir do qual o “corpo” cresce, se orienta e constrói, a origem e o fim desse 
“corpo. Dizer que a Igreja é a “plenitude” de Cristo significa dizer que nela reside a “totalidade” 
de Cristo. Ela é a habitação onde Cristo Se torna presente no mundo. 

O Evangelho apresenta-nos as palavras de despedida de Jesus que definem a missão dos 
discípulos no mundo. Faz, também, referência à alegria dos discípulos: essa alegria resulta do 
reconhecimento da presença no mundo do projecto salvador de Deus e resulta do facto de a 
Ascensão de Jesus ter acrescentado à vida dos crentes um novo sentido. 

Os discípulos que fizeram a experiência do encontro pessoal com Jesus ressuscitado são agora 
convocados para a missão: Jesus envia-os como testemunhas, a pregar a conversão e o perdão 
dos pecados. Para esta tarefa ingente, os discípulos contam com a ajuda e a assistência do 
Espírito. Temos também, aqui, todos os elementos daquilo que será a futura missão da Igreja.  

A bênção que Jesus dá aos discípulos antes de ir para junto do Pai, sugere um dom que vem 
de Deus e que afecta positivamente toda a vida e toda a acção dos discípulos, capacitados para a 
missão pela força de Deus. A alegria dos discípulos é o grande sinal messiânico e escatológico; 
indica que o mundo novo já começou, pois o projecto salvador e libertador de Deus está em 
marcha. 

 

Testemunhas de Cristo em 2019. “Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu?” A 

mesma palavra vem mexer com as nossas inércias e empurra-nos para fora 

de nós mesmos nos caminhos deste mundo. Este Messias morto e 

ressuscitado… vós sois suas testemunhas! Medimos o desafio e a força 

destas palavras? E como tomamos parte na grande rede das testemunhas de Cristo?  



Da Palavra… 

 

 
 
 

 
Segunda-feira, 3 

SS. Carlos Lwanga e 
Companheiros, mártires – MO  

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 
17:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 
17:45 Eucaristia Furtado 

Terça-feira, 4 
18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:45 Eucaristia Ramirão 
19:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 5  

S. Bonifácio, bispo e mártir – MO - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 6 
18:00 Eucaristia Rancozinho 
19:00 Eucaristia Cortiçô 

Sexta-feira, 7 

18:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
18:45 Eucaristia Casal Vasco 

19:30 
Eucaristia Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja 

20:15 Eucaristia Muxagata 

Sábado, 8 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja Misericórdia) 

18:00 Eucaristia Mata 

19:00 
Eucaristia Maceira 
Eucaristia Vila Chã  

Domingo, 9 
 

DOMINGO DE 
PENTECOSTES 

 

9:00 Eucaristia Cortiçô  
9:15 Eucaristia Muxagata 
9:50 Eucaristia Infias 

10:30 
Eucaristia Fuinhas 
Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 
Eucaristia Figueiró da Granja  

14:30 Eucaristia Casal Vasco 
18:00 Via Lucis (Caminho da Luz) Figueiró da Granja  

 

 

3 a 9 jun | 19 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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