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Com a festa da Ascensão, que hoje
comemoramos, queremos celebrar:

- O Final da Missão terrena de
Cristo,

- O Início da Missão salvadora da
Igreja.

As Leituras  lembram o facto,
embora narrados com pormenores
diferentes e até contraditórios.

Assim, na primeira, Lucas, após
uma apresentação inicial, introduz o
tema da despedida de Jesus.  Subli-
nha a Vinda do Espírito Santo e o
Testemunho que os discípulos vão
ser chamados a dar “até os confins
da terra”. (At 1,1-11)

Na segunda , São Paulo define a
relação entre Cristo e a Igreja: forma-
mos com Ele um “Corpo” destinado
à Vida Plena. (Ef 1,17-23). Por isso,
devemos viver uma comunhão total
com ELE,  e com todos os nossos
irmãos.

O Evangelho  descreve o encontro
final entre Jesus e os discípulos e o
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A Caminho do Pai
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envio dos discípulos em Missão pelo
mundo. (Mt 28,16-20)

A Igreja de Cristo é, essencialmente,
uma Comunidade missionária , cuja
missão é testemunhar no mundo a
proposta de salvação e de libertação
que Jesus veio trazer aos homens e
deixou nas mãos e no coração dos
discípulos.

- Essa missão tem duas cara-
cterísticas :

  É universal:  destinada a “todas as
nações”.

 A Iniciação cristã tem duas fases:
O Ensino e o Baptismo.

Começava-se pela Catequese, cujo
conteúdo  eram as palavras e os gestos
de Jesus. Quando os discípulos  es-
tavam informados da proposta,  vinha
o baptismo, que selava a íntima
vinculação do discípulo com o Pai, o
Filho e o Espírito Santo.

- Jesus garante que está sempre
com os discípulos “até ao fim dos
tempos”..//...(continua na página 4)

(continuação da página 1)
....Os detalhes da narrativa não de-
vem ser tomados à letra; são mais
simbólicos.

- 40 dias  é um número simbólico
que define o tempo necessário para
que um discípulo possa aprender e
repetir as lições do mestre;

- A elevação ao céu  expressa a
exaltação total de Jesus;

- A nuvem  manifesta e esconde o
Mistério de Deus, Cristo ausente e
presente;

- Os dois homens vestidos de
branco  indicam que o testemunho
vem de Deus;

- Os discípulos com o olhar fixo
no céu  lembram a expectativa da
comunidade na espera da segunda
vinda de Cristo.

Contradições: "quando"  (logo ou
depois); "onde"  (em Jerusalém ou
na Galiléia); "40 dias"  mesmo depois
da ressurreição?

Ressurreição, Ascensão, Pente-
costes:  3 Momentos distintos? Ou
momentos catequéticos de um único
Mistério  de fé: a Páscoa do Senhor:

Na Ressurreição:  A Liturgia
destaca a Sua Vitória  sobre a
morte...

Na Ascensão:  a Sua Exaltação
como Senhor do céu e da terra, e a
entrega de Sua missão à comunidade
eclesial, através dos apóstolos...

No Pentecostes : a Acção  do
Espírito Santo  na Igreja,  que come-
ça a sua actividade missionária de
novo Povo de Deus...

A Ascensão  não é uma narrativa
histórica, mas uma encenação

literária da exaltação de Jesus...com
muitas semelhanças da subida de
Elias ao céu no carro de fogo...

SENTIDO DA FESTA
1. A Ascensão de Cristo reforça a

Esperança  da nossa Ascensão. O
nosso amanhã:  “Eu vou preparar um
lugar... para que...”

2. A Ascensão lembra-nos que
somos enviados  de Cristo para
continuar e completar a sua obra...Não
podemos ficar parados, olhando para
o céu...Devemos hoje  ser discípulos
e fazer discípulos..E Cristo garante-
nos:  “Estarei convosco todos os dias,
até ao fim dos tempos mundo...”

3. Mas esse trabalho não dependerá
apenas de nossas forças...Por isso
Jesus envia-os a Jerusalém “para
aguardar o Espírito Santo, reunidos em
oração, com Maria, mãe de Jesus”.

Como Maria e os apóstolos reunidos
no cenáculo, devemos rezar  e invocar
o Espírito Santo.  Cristo já tinha
afirmado: “Sem mim nada podeis
fazer...” Por isso, a igreja não começa
com a Acção ... mas com a Oração,
com Maria , Mãe de Jesus (e da
Igreja)...

Cristo parte , mas permanece:
- no amor da comunidade ,
- e no Amor de Mãe , que hoje ce-

lebramos, neste Dia da Mãe.
A Igreja nasce  com o amor de mãe

e continua  com amor de mãe ...
Parabéns a todas as mães.

Que o seu amor  se perpetue
nos  filhos. Que o seu  exemplo
seja alicerçado na Melhor de
Todas as Mães: Maria de Nazaré.
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  Intenções de Missas
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F - 06:  às 20h15:  na Igreja:
mês de Maria com missa por:

- Maria Alves Igreja  m.c. sobrinha
Emília

- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 08: às 20h15:  na Igreja:  mês

de Maria com missa por:
- Aniv. Mário Rui Barbosa Dias  m.c.

mãe
- Avó (Ana) de António Gomes
2.ª, 4.ª e 6.ª feiras:  às 20h15:  na

Igreja:  mês de Maria sem missa:
Sábado – 10:  às 18h15; às 18h45,

mês Maria e Missa (19h15) por:
- Abílio Costa Sá Viana  m.c. viúva
- Pai (Joaquim) de Maria Idalina Vale

Santos
Domingo - 11: às 9h05: Terço; às

9h30, missa ao Santíssimo  e por:
- Álvaro Moreira Dias  m.c. João Vilas

Boas Dias
- Pais (Ervino e Raínha) de Albino

Viana

Servir altar 10/11 Maio
Sábado - 10: às 19h15: Acólitos:

6.º ano; Leitores:  Patrícia Valverde,
Mário Jorge e Carla Daniela. Domin-
go- 11: 9h30:   Acólitos: Grupo de Jo-
vens META;   Leitores: Manuela
Viana, Rui Sameiro e Manuela Barro-
so

Dinamização do Mês de
Maria para todo o mês

Às 5.ªs feiras:  Pais, utentes e pes-
soal de Curvos que trabalha no Centro
Social. Dias:  1, 8, 15, 22, 29.
Às 6.ªs feiras:  lugar de Vilar e Curvos.
Dias:  2, 9, 16, 23, 30.
Ministros extraordinários da

Paróquia de Curvos

2.ª F- 05: às 20h45:  mês de Maria
com a Eucaristia por:

- Ana G. Jesus (Susão)  m.c. netos
- Paulino Martins de Lima  m.c.

pessoas amigas
4.ª F - 07: às 20h45:  mês de Maria

com a Eucaristia por:
- Aniv. Idalina Azevedo Boaventura

m.c. filhos
  - Aniv. Carolina Gonçalves Marques
m.c. filho José Maria
  6.ª F - 09: às 20h45:  mês de Maria
com a Eucaristia por:
 - Familiares de Maria da Paz
 - António D. da Venda  m.c. filho Tito

Sábado – 10:  às 11h00:  Casamento
(cantado pelo coral Jovem); às 17h35:
terço; às 18h00:  missa por:

- Heitor Lima da Silva  m.c. mãe
- Pais (Carolina e Albino) de

Fernanda Capitão
Domingo – 11:   Às 8h00:  Pelo Povo
Às 11h00:
- A Santa Luzia  m.c. Isabel L. Faria
- S. Bento  m.c. M.ª Manuela Lomba

 Servir altar 10/11 Maio
Sábado - 10:  Acólitos:  7.º ano da
catequese; Leitores:  Ivone Rosa,
José Martins S. Matos e Ana Catarina
Faria. Domingo- 11:  Às 8h00:
leitores: Rosa Martins, José Per.
Venda e Sílvia Meira. Às 11h00:
Leitores: Paula Miranda, Cabo Lima
e Natália Brito

Rastreio visual gratuito
A "Ópticas Olhos do Cávado", com
sede também em Esposende, vai
fazer um Rastreio gratuito em
Palmeira nos dia 10 e 11 de Maio, no
adro da Igreja, das 15h00 às 19h00 e

 Palmeira

comunhão:  Filipe Lomba/Augusta
Cunha
Aos Sábados:  grupo coral Jovem e Jo-
vens META . Dias:  3, 10, 17, 24, 31
Aos Domingos:   Associação das almas
e Confraria do Senhor e Grupo Coral
dos Adultos.
Dias:  4, 11, 18, 25 e 31 (juntamente
com Jovens para a Pro-cissão de velas).
Às 2.ªs feiras:  lugar de Igreja e Minis-
tros extraordinários da Comunhão.
Dias:  5, 12, 19, 26.
Ministros extraordinários da comu-
nhão:  Mário Fernandes/Glória Afonso
Às 3.ªs feiras:  lugar Frossos e ze-
ladoras dos altares. Dias:  6, 13, 20, 27
Às 4.ªs feiras:  lugar de Vila Nova,
Catequistas e Catequese.
Dias:  7, 14, 21, 28.
Ministros extraordinários da comu-
nhão:  António Sá/Paula

Continuação da página Palmeira

"É isto e pouca treta"
   Começaram a ser vendidos os
bilhetes para esta revista  que passará
no dia 7 de Junho no auditório paroquial
de Palmeira.
   Por 10 euros podes passar 3 horas a
assistir ao maior espectáculo de
gargalhada. Colabora com os vendedo-
res.
   O facto de ser de Curvos não invalida
uma ida a Palmeira para assistir a este
espectáculo. Outros virão de muito mais
longe, assim o acreditamos.

das 8h30 às 13h00, respectivamente.
Quem quiser aproveitar apareça.

Pais das crianças 1.ª comunhão
Devem comparecer a uma reunião, com
o pároco, no dia 9, 6.ª feira, às 21h30 ,
no final do mês de Maria. Agradecia
presença de suas catequistas. A
reunião será na Igreja  e servirá para
confirmação das crianças que vão à 1.ª
comunhão e marcar preparação.

Dinamização do Mês de
Maria para todo o mês

Aos Domingos:  Associação das al-
mas, Confraria do Senhor e Grupo Coral
dos Adultos. Dias:  4, 11, 18, 25 e 1
Junho (juntamente com Jovens para a
Procissão de velas).
Às 2.ªs feiras:  lugar de Terroso, Eira
d'Ana Norte e Ministros extraordinários
da Comunhão. Dias:  5, 12, 19, 26.
Às 3.ªs feiras:  lugar de Eira d'Ana Sul
e zeladoras dos altares. Dias:  6, 13,
20, 27. Ministros extraordinários da
comunhão:  Maria Afonso/Alice Faria
Às 4.ªs feiras:  lugar de Barral e Faro,
Dias:  7, 14, 21, 28.Às 5.ªs feiras:  Luga-
res de Igreja e Santa Baia.  Dias:  1, 8,
15, 22, 29. Ministros extraordinários
da comunhão:  José Maria/Cabo Lima
Às 6.ªs feiras:  lugar de Susão.
Dias:  2, 9, 16, 23, 30.
Aos Sábados:  grupo coral Jovem e gru-
po de Jovens, Catequistas e Cateque-
se. Dias:  3, 10, 17, 24, 31

"É isto e pouca treta"
Começaram a ser vendidos os bilhetes
para esta revista  que passará no dia 7
de Junho no auditório paroquial de
Palmeira. (continua na página 3)


