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Dito de outro modo, Jesus, na sua humanidade glorificada pela ressurreição, atravessou o
limiar do Céu e, uma vez elevado ao Céu, leva e eleva com Ele a nossa carne humana: a
nossa humanidade está lá, está em Deus, para sempre. Por isso, a Ascensão é realmente
“a festa da nossa esperança: tendo-nos precedido na glória como nossa Cabeça, para aí
[Jesus] nos [atrai e] chama como membros do seu Corpo” (cf. Oração coleta).Doravante,
já o sabemos: Deus nunca Se cansará de nós e da nossa atribulada subida até Ele. O seu
amor tudo espera!

Email: parocoanha@diocesedeviana.pt
Website: www.paroquiavnanha.com

VII DOMINGO DA PÁSCOA
SOLENIDADE DA ASCENÇÃO DO SENHOR - ANO B

“CHAMADOS À
PLENITUDE DO
CÉU”

ANO DE SÃO JOSÉ – UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”

1ª Leitura
Act 1,1-11
Salmo

46 (47)
2ª Leitura
Ef 1,17-23
Evangelho
Mc 16,15-20

Caros amigos:
Passados 40 dias da Páscoa, celebramos, neste 7.º domingo, a solenidade da
Ascensão do Senhor. Não se trata de “uma fuga para o alto”, como se Jesus
desaparecesse da nossa vista. Mas à nossa vista, Ele é elevado e exaltado pelo
Pai, levando-nos e elevando-nos com Ele na sua glória.
Tocados pela força da missão, aspiramos a "ser maiores", ao alto, ir mais "mais
além". Com Jesus elevamos o nosso ser, os nossos sonhos e aspirações.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

“MARIA É A
MÃE DA
ESPERANÇA”

À luz do mistério da Ascensão do Senhor, nós aprendemos a não desistir nem a desesperar do
lento caminho de cada pessoa, no seu processo de transformação, de superação e elevação. Quem
ama, acalenta sempre a esperança de que o outro possa vir a ser melhor, vive a esperança de que,
no outro, possa vir a florir algo de novo e de mais belo. Isso não significa que, nesta vida, tudo vai
mudar; o amor que tudo espera sabe dar tempo ao tempo, aceita humildemente que nem tudo
acontecerá como se deseja, mas vive desta esperança: Deus escreve direito por linhas tortas e sabe
tirar algum bem dos males que não se conseguem vencer nesta terra. Aqui nos aparece a
esperança, no seu sentido pleno, porque inclui a certeza de uma vida para além da morte. Aquela
pessoa, com todas as suas fraquezas, mesmo assim, é chamada à plenitude do Céu: lá, quando ela
estiver completamente transformada pela ressurreição de Cristo, deixará de ter as suas fraquezas,
os seus defeitos, o seu lado negro, as suas patologias; lá, o verdadeiro ser daquela pessoa
resplandecerá em toda a sua potência de bem e de beleza (cf. AL 116-117). A Ascensão revela-nos,
em toda a sua beleza e grandeza, esta altíssima vocação de cada pessoa humana, chamada à vida
eterna e plena no Reino de Deus. Está assim, dito ao Homem, que ele deve viver para as alturas de
Deus.
Entre a Páscoa e o Pentecostes, Maria é a Mãe da Esperança, no meio daquela comunidade de
discípulos tão frágeis, em que um negou, muitos fugiram e todos sentiram medo (cf. At 1,14). Mas
Maria simplesmente estava lá, na primeira Igreja, envolvida pela luz da Ressurreição, mas também
pelos tremores dos primeiros passos, que devia dar no mundo. Por isso, todos nós A amamos
como Mãe. Não somos órfãos: “temos Mãe, temos Mãe” (voltou a recordar-nos o Papa Francisco
numa mensagem audiovisual que dirigiu aos milhares de peregrinos reunidos em Fátima por
ocasião da peregrinação aniversária do passado dia 13). Ela ensina-nos a virtude da esperança,
quando tudo parece sem sentido! Maria permanece confiante no mistério de Deus, mesmo quando
Ele parece desaparecer por culpa do mal do mundo. Juntamente com Jesus, Maria acompanhanos. Ela já está na casa do Pai, é a Rainha do Céu e assim A invocamos neste tempo. Com Jesus e
como Jesus, Ela está connosco, caminha connosco! Em todas as horas, Ela mostra que é nossa
Mãe. Que Maria, a Mãe da Esperança, nos ajude a viver o “amor que tudo espera” (1 Cor 13,8), com
os pés na terra, os olhos no irmão e o coração no Céu!

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR O
MISTÉRIO

“JESUS TROUXE
DEUS À NOSSA
HUMANIDADE PARA
A ELEVAR À GLÓRIA
DO CÉU”

Jesus desceu do Céu, isto é, saiu do mais íntimo do coração de Deus,
assumiu a nossa inteira humanidade, humilhando-Se até à morte e morte
de Cruz. Por isso, e porque desceu até nós, Deus O exaltou, elevando-O até
junto d’Ele. Mas agora, com uma diferença: se ao descer a este mundo,
Jesus trouxe Deus à nossa humanidade, agora, ao subir para o Pai, Jesus
leva e eleva com Ele a nossa pobre humanidade, que assim chega ao
coração de Deus. Eis então a beleza da Ascensão: Deus no homem e o
homem em Deus.

VIVER A
PALAVRA

Jesus, sussurra-me de novo ao ouvido
que confias em mim,
que precisas de mim,
assim como sou e assim como hoje estou.
Eu creio, mas aumenta a minha fé!
Faz-me caminhar com confiança e segurança em Ti,
mesmo que à volta tudo seja incerto e pouco firme.
Dá-me olhos para ver que Tu continuas Vivo
E cooperas e trabalhas em nós e através de nós
Para fazer surgir uma humanidade nova, aquela sonhada e iniciada por Ti.

A cada manhã vou recordar que eu sou uma missão neste mundo! (EG273)

VIDA DIOCESANA Domingo, 16 de Maio – Eucaristia do VII Domingo da Páscoa - Solenidade da Ascenção do
E PAROQUIAL Senhor

Dia Mundial das Comunicações Sociais (ofertório para os Meios de Comunicações Sociais da
Igreja) - Mês de Maria
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Beatriz
– 09h00 – Eucaristia do VII Domingo da Páscoa - Solenidade da Ascenção do Senhor
- Leitores: D. Céu Morais (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); D. Céu Morais (Oração dos
Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e Sr. Albino Cruz
Segunda-feira, 17 de Maio - Mês de Maria
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
- 21h15 – Escola do MCC – Centro Pastoral Paulo VI
Terça-feira, 18 de Maio – S. João I, Papa e Mártir (MF) - Mês de Maria
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Margarida
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas - Leitora: D. Margarida
Quarta-feira, 19 de Maio – S. Celestino, Papa e Eremita (MF) - Mês de Maria
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 20 de Maio – S. Bernardino de Sena, Presbítero (MF) - Mês de Maria
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Beatriz
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas - Leitora: D. Céu Morais
- 7º dia de Manuel Joaquim da Cruz Carvalho – int. AO
Sexta-feira, 21 de Maio – SS. Cristóvão Magallanes, Presbítero e Companheiros, Mártires (MF)

- Mês de Maria

- Catequese presencial
- Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima em família
- Não há celebração da Eucaristia
- Reunião da Junta Regional / Agrupamentos - CNE
Sábado, 22 de Maio – S. Rita de Cássia, Religiosa (MF) - Mês de Maria
- 09h30 – Conselho Diocesano da Pastoral Juvenil - Centro Pastoral Paulo VI
- 12h00 – Casamento de Yannick e Vera Lúcia
- Catequese presencial
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Margarida
- 19h00 – Eucaristia da Vigília de Pentecostes
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); Cristina Cunha

2. A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 já tem terço oficial. Apresentado a poucas semanas do início
de maio, mês de Maria, o terço da JMJ Lisboa 2023 está disponível em três modelos diferentes, e vem desafiar
os Jovens a darem voz ao Terço, expressão da espiritualidade do povo português na sua devoção a Nossa
Senhora. Está à venda na loja online e também é possível fazer encomendas junto do Comité Organizador
Diocesano. Também estão disponíveis na Livraria do Instituto Católica sito na Rua da Bandeira
3. Desafio os jovens/adultos da nossa Paróquia a fazerem parte desta experiência única na vida, que é a
Jornada Mundial da Juventude 2021. Vai ser uma jornada inesquecível, a melhor Jornada Mundial da
Juventude de sempre e vai revolucionar o que é a presença e a organização dos jovens, na Igreja e na
sociedade.
A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas seguintes cidades:
Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris
(1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013),
Cracóvia (2016) e Panamá (2019).
Os coordenadores/delegados deste evento, na nossa Paróquia, são a Elisabete Correia (Agrupamento 452 –
CNE Anha) e a Maria do Céu Vieira. Pelo que, os interessados devem dirigir-se a eles a fim de tomarem parte
nas iniciativas de preparação a nível diocesano.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 18 DE MAIO 2021 (TERÇA-FEIRA)
17/05/2021

- ANIV. Manuel Alves dos Santos e esposa - int. filha*
- António Barbosa do Rego - int. Confraria de Nossa Senhora do Rosário
- Teresa Neiva Loureiro – int. Confraria do Santíssimo Sacramento*

18/05/2021

- 17º ANIV. Maria Correia - int. sobrinho Pe. Alfredo*
- ANIV. José Gonçalves de Carvalho - int. filha*
- ANIV. Manuel Amorim Fernandes Freitas - int. filha

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 20 DE MAIO 2021 (QUINTA-FEIRA)
19/05/2021

- 7º dia de Manuel Joaquim da Cruz Carvalho - int. AO
- Francisco Rodrigues Lopes Lima e esposa - int. filha Maria

20/05/2021

- 30º dia de Rosalina Sampaio Loureiro – int. Confraria do Santíssimo Sacramento*
- ANIV. Isidro Correia Amorim - int. filhas

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 22 DE MAIO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00

(Oração dos fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e D. Margarida
Domingo, 23 de Maio – Eucaristia do VIII Domingo da Páscoa - Solenidade de Pentecostes

22/05/2021

- ANIV. Abílio Amaro da Cruz e esposa – int. filho Albino
- Albino Rodrigues Lopes Lima e esposa - int. filhos
- Domingos Magalhães Coutinho - int. filha Maria Adelaide
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa

23/05/2021

- ANIV. António Bonifácio da Costa Lima - int. esposa*
- ANIV. José Gonçalves Barreto Novo - int. filha Beatriz
- Sandra Isabel Morais Viana - int. pais

Mês de Maria

- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Céu Vieira
– 09h00 – Eucaristia do VIII Domingo da Páscoa - Solenidade de Pentecostes
- Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. Roberto Rego (2ª Leitura); D. Adília Santos (Oração

dos Fiéis)

- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Roberto Rego e D. Céu Vieira

INFORMAÇÕES
ÚTEIS

1. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça (18/05), quinta,
(20/05) e sábado (22/05), sempre às 19h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é, às
18h30, recitaremos o Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Apenas será
transmitida em direto via facebook, a Eucaristia Vespertina, aos sábados.
A igreja é um lugar seguro. É tempo de regressar!

INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 23 DE MAIO 2021 (DOMINGO)
23/05/2021

- VIII Domingo da Páscoa - Solenidade de Pentecostes - Pelos meus paroquianos e suas intenções

