
O VERDADE
DAS HISTÓRIAS 

BOAS  

Hoje, Domingo da Ascen-
são, é o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais. O 
Papa Francisco enviou uma 
Mensagem “profética”, no 
sentido que, num mundo 
cada vez mais conspurcado 
de palavras más, notícias 
falsas, mentiras feias e meias verdades, torna-se cada vez mais necessária 
uma “lufada de ar puro”, que refresque e renove o ar que respiramos. 

Diz o Papa em jeito de abertura: “Desejo dedicar a Mensagem deste ano ao 
tema da narração, pois, para não nos perdermos, penso que precisamos de 
respirar a verdade das histórias boas: histórias que edifiquem, e não as que 
destruam; histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para pros-
seguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, 
temos necessidade duma narração humana, que nos fale de nós mes-
mos e da beleza que nos habita; uma narração que saiba olhar o mundo e 
os acontecimentos com ternura, conte a nossa participação num tecido vivo, 
revele o entrançado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros”.  

Jesus veio trazer-nos uma “boa notícia” que, porém, foi logo confrontada  por 
uma mar de mentiras e de acusações falsas. Nem por isso, a semente da 
verdade que esta palavra trazia ficou abafada, nem foi destruída, antes pelo 
contrário, germinou nos corações simples e dóceis e continua a dar muito 
fruto, como diz ainda o Papa na sua mensagem:  

“Quando fazemos memória do amor que nos criou e salvou, quando pomos 
amor nas nossas história diárias, quando tecemos de misericórdia as tramas 
dos nossos dias, nesse momento estamos a mudar de página”.  

Ler a Mensagem na íntegra: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/
documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html 
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PALAVRA DO SENHOR 
Ascensão do Senhor - Ano A 
Act  1,1-11 Salmo: 46(47) 
Ef  1,17-23 Mt 28,16-20 

“Homens da Galileia, porque estais 
a olhar para o céu?” 

Jesus, que «foi elevado ao Céu», que 
o Pai «fez sentar à sua direita» e que
de Deus recebeu «todo o poder no
céu e na terra», faz da sua ausência
física uma presença invisível, uma
companhia para os seus discípulos:
«Estou convosco todos os dias, até ao
fim do mundo». O resultado do dom
da vida pelos seus amigos, os ho-
mens, é estar com eles para sempre,
de modo misterioso, mas real.

O vazio deixado pela ascensão de Je-
sus deve ser colmatado pelo teste-
munho (Act 1,8) e pelo ensinamento 
(Mt 28,20) dos discípulos. As duas 
coisas são distintas, mas estão tam-
bém estreitamente ligadas.  

Ensinar significa fazer sinal, dar sím-
bolos e chaves hermenêuticas da rea-
lidade. Mestre credível é aquele que 
vive na primeira pessoa, o que ensina 
e que vive do que ensina. A figura de 
mestre, oferecida pelo Evangelho, 
que é ao mesmo tempo mestre e en-
sinamento, é também a de uma tes-
temunha: não se pode ensinar o 
Evangelho sem o viver.  

O Evangelho, de facto, é o manda-
mento deixado pelo Senhor aos seus: 
«Ensinai tudo o que vos tenho man-
dado a vós (Mt 28,20). (L. Manicardi) 

ORAÇÃO DO DOMINGO 

Ó Maria, 
mulher e mãe, Vós que tecestes no 
seio a Palavra divina, Vós que 
narrastes com a vossa vida as 
magníficas obras de Deus.  
Ouvi as nossas histórias, guardai-as 
no vosso coração e fazei vossas 
também as histórias que ninguém 
quer escutar.  
Ensinai-nos a reconhecer o fio bom 
que guia a história. Olhai para o 
emaranhado de nós em que se 
enredou a nossa vida, paralisando a 
nossa memória.  
Pelas vossas mãos delicadas, todos 
os nós podem ser desatados.
Mulher do Espírito, Mãe da con-
fiança, inspirai-nos também a nós.  
Ajudai-nos a construir histórias de 
paz, histórias de futuro. E indicai-
nos o caminho para as percorrer-
mos juntos.   
(Papa Francisco) 



 O SEMINÁRIO MAIOR    
DE COIMBRA EM OBRAS 
Encontra-se em obras o edifí-
cio do Seminário Maior de 
Coimbra: “Uma obra neces-
sária e fonte de orgulho e 
benefício para todos”. Desta 
forma é que o Reitor do Se-
minário, Pe. Nuno Santos, 
qualifica o empreendimento. 
Os trabalhos já não podiam 
esperar mais, pena a degra-

dação do próprio edifício e do ambiente envolvente. 

À pergunta “Porquê um Seminário, se não há seminaristas?”, o Reitor responde 
que o Seminário, actualmente, quer abranger cinco horizontes: os seminaristas, 
os sacerdotes, a formação pastoral, cultural e espiritual. O Seminário, portanto, 
pretende ser o coração do Presbitério diocesano e da própria igreja diocesana 
que, nesta casa, encontra o espaço, as oportunidades e a força para se renovar e 
responder aos desafios da sociedade de hoje. 

As obras estão orçamentadas em 5 milhões de euros, já com o equipamento to-
do. Para enfrentar a despesa, o Seminário teve de recorrer a um empréstimo 
bancário. Quem quiser colaborar para esta obra tão importante da Diocese, po-
derá fazê-lo por transferência bancária: PT50 0035 0255 005 9801 132 31 (CGD). 

Os escuteiros do Agrupamento CIX - 
Santo António dos Olivais juntam-se à 
iniciativa do Banco Alimentar, numa campa-
nha que decorre neste fim de semana, para 
ir ao encontro de tantas situações de carên-
cia alimentar no nosso País, aumentadas 
significativamente por causa do coronaví-
rus. 

Os critérios de alimentos a doar são os 
mesmos que se aplicam nas restantes cam-
panhas do Banco Alimentar – alimentos não 
perecíveis, de preferência secos.  

Estaremos na sede do Agrupamento, no 
Largo do Mosteiro de Celas, Sexta e Sába-
do (22 e 23 de Maio) das 19h às 21h e Do-
mingo 24, das 10h às 12h. Ajudai-nos a 
ajudar!  Sempre alerta para servir! 



MÊS DE MARIA 
A oração abre a porta para a esperança 

A oração, diz Papa Francisco, é a primeira força da 
esperança, pois abre-lhe a porta. Quem reza sabe 
que esta vida, apesar das provações é cheia de gra-
ça para se maravilhar, porque o amor é mais podero-
so do que a morte e triunfará. 

Ao longo do mês de maio, convidamos as famílias da 
nossa paróquia para se juntarem aos Freis, na ora-
ção do Terço que eles, de Segunda ao Sábado, pe-
las 18h irão rezar na igreja de Santo António.  

Do Santuário de Fátima, todos os dias, às 18h30, é 
transmitida  a oração do terço que pode ser acompanhada pela rádio 
RR, e na pagina da internet:
https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online 

   NO PRÓXIMO DOMINGO, DIA DE PENTECOSTES 
VOLTAMOS ÀS CELEBRAÇÕES PRESENCIAIS 

• Na igreja de Santo António: Missas às 18h30 (Sáb.); 9h,
12, 18h30.

• Mosteiro de Celas: 10h; Tovim: 11h; Rocha Nova: 11h;
Casal do Lobo: 9h; Cova do Ouro: 10; Carapinheira: 11h;
Dianteiro: 12h.

• Lembramos a importância de cumprir as regras  que já foram noticiadas (o
uso das máscaras é obrigatório ) e que é possível ler nas indicações afixa-
das às portas das igreja e que serão, também, explicadas pelas pessoas
encarregadas do acolhimento antes das celebrações.

• Apelamos para que todos tenhamos sensatez e paciência para podermos
viver com respeito e serenidade as Missas e demais celebrações, a fim de
nos deixarmos envolver pelo Espírito que nos une a Deus e aos irmãos.

• O Conselho Pastoral Paroquial é convidado para uma reunião extraordiná-
ria, a realizar no dia 26 de Maio (terça-feira) pelas 21h15 na igreja de San-
to António (trazer as máscaras).

• Conforme as indicações recebidas, informamos que os funerais poderão
ser realizados nas igrejas, sempre seguindo as normas de distanciamento.
A igreja de Santo António pode acolher 30 pessoas na nave central e mais
20 no coro.

https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online

