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Ascensão do Senhor 
 

 

O Papa Francisco pediu, na passada sexta-feira, no Vaticano, que o Escutismo seja “um 

movimento de semeadores de esperança e uma redescoberta da vida comunitária”. 

“Convido a não se desanimarem com o egoísmo do mundo, a não se fecharem em si mesmos, a não 

serem jovens inactivos, sem ideais e sem sonhos. Nunca percam de vista o facto de que o Senhor está a 

chamar todos vocês para levar destemidamente o anúncio missionário” , disse aos membros do 

Movimento Escuteiro Católico Francês (Scouts Unitaires de France). 

Assinalando o 50° aniversário da fundação deste movimento, o Papa pediu que “sempre e 

em qualquer lugar” partilhem a alegria do Evangelho que os faz viver. 

“O Senhor quer que vocês sejam seus discípulos e espalhem luz e esperança, porque conta com a 

ousadia, a coragem e o entusiasmo de todos”, observou. 

“O escuteiro, com sua disponibilidade ao serviço do próximo, também é chamado a trabalhar por 

uma Igreja mais ‘extrovertida’ e por um mundo mais humano”, desenvolveu. 

O Papa assinalou que, onde quer que os escuteiros estejam, “com fé e compromisso”, podem 

aumentar a riqueza das relações humanas e “torná-las um bem comum que ajuda a uma 

renovação social”. 

Segundo o pontífice, pela relação que o movimento católico tem com a natureza, os seus 

membros levam a mensagem que “o respeito pelos outros e pelo meio ambiente andam de mãos 

dadas”, por isso, é uma ilusão pensar que se pode curar a relação “com a natureza e o meio 

ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais”. 

“O movimento escuteiro é um sinal de encorajamento para os jovens, porque os convida a sonhar e 

a agir, a ter a coragem de olhar para o futuro com esperança”, salientou. 

Francisco realçou que, através da pedagogia do irmão e da irmã mais velhos, os 

escuteiros “protegem e acompanham os mais jovens”, ajudando-os pacientemente a descobrir e 

tornar fecundos “os talentos recebidos do Senhor”. 

“Todos precisamos viver relações humanas reais e não apenas virtuais, especialmente na idade em 

que o carácter e a personalidade são formados”, afirmou na audiência desta sexta-feira.  

PAPA FALA A 
ESCUTEIROS 
FRANCESES 



Da Palavra… 

 

CONCLUSÃO DO EVANGELHO SEGUNDO SÃO MARCOS 
 

Naquele tempo, 

Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: 

«Ide por todo o mundo 

e pregai o Evangelho a toda a criatura. 

Quem acreditar e for baptizado será salvo; 

mas quem não acreditar será condenado. 

Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: 

expulsarão os demónios em meu nome; 

falarão novas línguas; 

se pegarem em serpentes  

ou beberem veneno, 

não sofrerão nenhum mal; 

e quando impuserem as mãos  

sobre os doentes,  

eles ficarão curados». 

E assim o Senhor Jesus,  

depois de ter falado com eles, 

foi elevado ao Céu  

e sentou-Se à direita de Deus. 

Eles partiram a pregar por toda a parte, 

e o Senhor cooperava com eles, 

confirmando a sua palavra  

com os milagres  

que a acompanhavam.   

1ª Leitura | Act 1, 1-11 

«Elevou-Se à vista deles.» 

Salmo Responsorial | Sl 97 (98) 

Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. 

2ª Leitura | Ef 1, 17-23 

«Colocou-O à sua direita nos Céus.» 

Evangelho | Mc 16, 15-20 

«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus.» 
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… para a vida. 
 

 

A Solenidade da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos sugere que, no final do caminho 

percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também 

que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar 

a realizar o projecto libertador de Deus para os homens e para o mundo. 

Na primeira leitura, 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 
mesmo “caminho” que Jesus percorreu. 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. A construção do “Reino” é uma tarefa que não está terminada, mas que é 
preciso concretizar na história, e exige o empenho contínuo de todos os crentes. Os cristãos 
são convidados a redescobrir o seu papel, no sentido de testemunhar o projecto de Deus, na 
fidelidade ao “caminho” que Jesus percorreu. 

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”. Cristo reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que 
se torna hoje presente no meio dos homens. Neste texto, em concreto, 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; significa também que Cristo é o centro à volta do qual o “corpo” se articula, a partir 
do qual e em direcção ao qual o “corpo” cresce, se orienta e constrói. Dizer que a Igreja é a 
“plenitude” de Cristo significa dizer que nela reside a “plenitude”, a “totalidade” de Cristo.  

No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a vencer a desilusão e o 
comodismo e envia-os em missão, como testemunhas do projecto de salvação de Deus. De 
junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer aos 
homens a vida nova e definitiva. A questão central abordada no nosso texto é a do papel dos 
discípulos no mundo, após a partida de Jesus ao encontro do Pai. A primeira nota do envio e 
do mandato que Jesus dá aos discípulos é a da universalidade da missão dos discípulos destina-
se a “todo o mundo” e não deverá deter-se diante de barreiras rácicas, geográficas ou 
culturais. A proposta de salvação que Jesus fez e que os discípulos devem testemunhar 
destina-se a toda a terra. Depois, Jesus define o conteúdo do anúncio: o “Evangelho”.  

O “Evangelho” é o anúncio de um acontecimento único, capital, fundamental: em Jesus 
Cristo, Deus veio ao encontro dos homens, manifestou-lhes o seu amor, inseriu-os na sua 
família, convidou-os a integrar a comunidade do Reino, ofereceu-lhes a vida definitiva.  

 

 

 

Não é evidente, é certo, termos sinais tangíveis e visíveis da 
nossa acção apostólica. Entretanto, de tempos a tempos, Deus 
concede-nos esses sinais. Procurando bem, procuremos anotá-
los e dar graças deles: uma palavra de agradecimento que nos 
surpreendeu pela sua verdade, um encorajamento recebido de 
alguém que pudemos ajudar a retomar o caminho.  

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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Da Palavra… 

 

 
Segunda-feira, 17 - - - - - - - - - 

Terça-feira, 18 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 19 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 20 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 21 - - - - - - - - - 

Sábado, 22 

16:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 
Eucaristia Furtado 

Eucaristia Mata 

19:00 Eucaristia (Marco e Cláudio) Fornos de Algodres 
(N. Sra. da Graça) 

19:15 Eucaristia Maceira 

20:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Domingo, 23 
 

PENTECOSTES  
SOLENIDADE 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro  
9:50 Eucaristia Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia Muxagata 
Celebração da Palavra Fuinhas 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 
14:30 Eucaristia  Vila Chã 

15:30 Eucaristia Algodres 
 

 

 

  

17 a 23 mai | 

21  

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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