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No Paraíso 
 

A mensagem desta festa é que Jesus foi 

elevado ao céu. O que isso significa? O céu 

está “lá em cima” junto com a lua e as 

estrelas? A cosmologia questionaria isso. 

As leituras de hoje também dizem que 

Jesus está sentado à direita de Deus. Isso é 

ciência ou é uma imagem concreta usada 

para explicar algo mais maravilhoso do que 

as palavras podem descrever? 
 

Tradicionalmente, o lugar de honra é à 

direita do dignitário (decidido por um 

destro, sem dúvida). O facto de Jesus estar 

sentado à direita de Deus significa que ele 

desfruta do lugar de maior honra. A 

resposta do salmo se refere a este lugar 

exaltado como o trono de Deus. “Trono” 

sugere rei. Assim, as leituras nos dizem que 

Jesus, que agora é exaltado com honra 

divina, está acima de tudo. Finalmente, 

dizer que o céu está acima significa que 

está além da terra, talvez não em distância 

real, mas em distinção e glória. Assim, a 

ascensão de Jesus significa que o Senhor 

ressuscitado não está mais limitado pelas 

restrições do espaço e do tempo da terra, 

mas agora desfruta da maior honra com 

Deus em todos os lugares e sempre. 
 

Esta é a mensagem que os discípulos foram 

enviados para pregar. Esta é a mensagem 

que também somos enviados para pregar. 

Mas como vamos fazer isso? A propósito, 

vivemos nossas vidas. O cardeal 

Emmanuel Célestin Suhard de Paris (1874–1949) escreveu: "Ser uma testemunha ... significa viver de uma 

maneira que a vida de uma pessoa não faria sentido se Deus não existisse." Nossas vidas mostram que 

acreditamos nisso? 
 

—Sr. Dianne Bergant, CSA 

16 de Maio, 2021 

 

ASCENSÃO DO SENHOR 

– SOLENIDADE (B) 



MISSA 
 

ASCENSÃO DO SENHOR – SOLENIDADE 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA cf. Actos 1, 11 

Homens da Galileia, porque estais a olhar para o céu? Como vistes Jesus subir ao céu, assim há-de vir 

na sua glória. Aleluia. 
 

Diz-se o Glória. 
 

ORAÇÃO COLECTA 
 

Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial acção de graças, porque a ascensão de 

Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança: tendo-nos precedido na glória como nossa Cabeça, para aí nos 

chama como membros do seu Corpo.  Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 

LEITURA I Actos 1, 1-11 
 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o 

princípio até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções 

aos Apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, Se apresentou vivo com 

muitas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que 

estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a 

promessa do Pai, «da qual – disse Ele – Me ouvistes falar. Na verdade, João baptizou com água; vós, 

porém, sereis baptizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias». Aqueles que se tinham reunido 

começaram a perguntar: «Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?». Ele respondeu-lhes: 

«Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade; mas 

recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e 

em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem 

escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-

lhes dois homens vestidos de branco, que disseram: «Homens da Galileia, porque estais a olhar para o 

Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo modo que O vistes ir para 

o Céu». 

Palavra do Senhor. 
 

 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 46 (47) 
 

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

Povos todos, batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, 

porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. 
 

Deus subiu entre aclamações, o Senhor subiu ao som da trombeta. 

Cantai hinos a Deus, cantai, cantai hinos ao nosso Rei, cantai. 
 

Deus é Rei do universo: cantai os hinos mais belos. 

Deus reina sobre os povos, Deus está sentado no seu trono sagrado. 
 



LEITURA II Ef 1, 17-23 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 

Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e 

de revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes 

a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a 

incomensurável grandeza do seu poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força 

que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima de todo o 

Principado, Poder, Virtude e Soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, 

mas também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-l’O acima de todas as coisas 

como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele que preenche tudo em todos. 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

ALELUIA Mt 28, 19a.20b 
 

Refrão: Aleluia. 
 

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor: Eu estou sempre convosco 

até ao fim dos tempos. 
 

 

EVANGELHO Mc 16, 15-20 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 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. 

Palavra da salvação. 
 

 

 

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS 

Recebei, Senhor, o sacrifício que Vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho e, por 

esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do Céu.  Por Nosso Senhor. 
 

 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios 

divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco, em Cristo, a nossa 

natureza humana.  Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

 



 

 

 

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 23 de Maio, 2021 
 

Ministros da Comunhão: Lucia Piedade Lurdes Faria 

Leitores: Lúcia Botelho  

Coletores: Carlos Almeida Jose Benevides 
 

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850 
 

2/5/21 Edmundo Faria e Família* Rosalina Pacheco e Família* Antero Bento e Família* António Pacheco e Família* 

9/5/21 Gilberto Oliveira e Família* Paulo Jorge Moniz e Família* José Benevides e Família* Margarida Rodrigues e Família* 

16/5/21 José Oliveira e Família* José Marques e Família* António Chibante e Família* Francisco Pontes e Família* 

23/5/21 Manuel Medeiros e Família* Ana Medeiros e Família* Fátima Pacheco e Família* Luis Barroso e Família* 

30/5/21 Lúcia Piedade* Anônimo Anônimo Anônimo 
 

 
 

Caros Companheiros Católicos, 
 

Os bispos da Inglaterra e do País de Gales identificaram quais são os principais desafios para a Igreja após a pandemia. 

Os hierarcas priorizaram o retorno à prática de viver a fé na comunidade da Igreja. “Claro é o desafio que enfrentamos 

para levar nossas comunidades e práticas de fé a um nível ainda maior de expressão e força. A Eucaristia é o motor 

da Igreja. Requer participação ativa e nossa presença física. É necessário restaurar em nossas vidas o lugar certo para 

a missa dominical”, destacam os bispos na reflexão intitulada“ Dia do Senhor ”. 
 

Ao encorajar os católicos a reassumir seu lugar em sua comunidade de irmãos e irmãs, os bispos identificaram 

precisamente esses grupos pós-pandemia: Primeiro, aqueles que perderam o hábito de assistir à missa. O segundo 

grupo são aquelas pessoas dececionadas com o modelo católico adoração que eles conheciam antes da pandemia. Eles 

acreditam que há uma lacuna entre a dimensão espiritual de suas vidas e a expressão comunitária dessa espiritualidade. 

Finalmente, o terceiro grupo são pessoas que tiveram contato com a Igreja Católica pela primeira vez durante a 

pandemia. É essencial manter viva a chama da fé crescente neles. 
 

Em sua mensagem para o período pós-pandêmico, os bispos enfatizam os pontos fortes, os “verdadeiros tesouros” da 

Igreja Católica como ferramentas à nossa disposição para enfrentar esses desafios. O maior tesouro é, naturalmente, 

a vida sacramental da Igreja, e em seu centro; A Eucaristia. 
 

“Temos a tarefa de valorizar o significado do domingo como um presente semanal de Deus ao seu povo, algo que não 

podemos prescindir”, destacam os bispos da Inglaterra e do País de Gales. Eles chamam a Eucaristia dominical de 

"alimento para esta missão única que nos é confiada" e "a alma dos fracos que ilumina e dá sentido a todos os deveres 

que desempenhamos cada dia". 
 

Os bispos também expressaram grande gratidão às famílias, comunidades paroquiais e todos aqueles que trabalharam 

incansavelmente em hospitais, asilos, escolas e prisões. Expressaram um apreço especial por aquelas pessoas que 

alimentam os mais necessitados: “A generosidade demonstrada em distribuir tantas refeições é uma expressão 

eloquente da misericórdia, do amor e da compaixão que se encontram no próprio coração de Deus. Muitos foram 

tocados pela alegria de encontrar Cristo nos pobres, e muitos dos pobres foram tocados pela alegria de encontrar 

Cristo em paroquianos abnegados”. 
 

Tenha um lindo domingo e uma semana frutífera! 
 

Bispo Wes 

O CANTINHO DO BISPO 

Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa – 16 de Maio, 2021 

• Antonio Faria   ● Maria de Jesus Andrade 

• Maria da Conceição Faria   ● Maria dos Santos Medeiros 

• Manuel Medeiros 


