
 

 

Montijo, 16  de maio de 2021 

Hoje, nesta solenidade, é-nos oferecida 

uma palavra de salvação como nunca po-

deríamos ter imaginado.  
 

O Senhor Jesus não só ressuscitou, vencen-

do a morte e o pecado, mas foi também 

elevado à glória de Deus!  
 

Por isso, o caminho de regresso ao Pai, 

aquele caminho que tínhamos perdido e 

que se nos abria no mistério do Natal, ficou 

irrevogavelmente oferecido no dia de hoje, 

depois de Cristo se ter dado inteiramente 

ao Pai na Cruz.  
 

Esta salvação que se nos dá consiste, afi-

nal, em viver a própria vida de Deus, como 

diz o Evangelho segundo S. João: «Esta é a 

vida eterna: que Te conheçam a ti, o Deus 

único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aque-

le que enviaste»   

 

FOLHA DOMINICAL 
Domingo VII da Páscoa - Ano B 

 

ASCENSÃO DO SENHOR 
Solenidade 

 Horários das Missas 
A partir de 22/5, até novas ordens 

 Cartório Paroquial 

Assuntos Administrativos 

De Terça a Sexta das 15:00 às 18:00 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÃO 
Maio - mês de Maria 

Oração Comunitária do Terço do Rosário na 

Igreja Matriz de Terça-feira a Domingo 

8:30 | 18:15 | 21:00 
 

O terço das 21:00 Não se realiza ao sábado 
 

 
 

 

**************************************** 
 

 

 

 

Carismáticos 
 

22 e 23 de maio 
Casa de Oração de Santa  

Rafaela Maria - Palmela  
 
 

“Retiro da Efusão para os  

Seminários de  

Vida Nova no Espírito”   

DOMINICAIS  

Sábado (Vespertina)  
 

17:00 (com intenções) 

19:00 (sem intenções) 
 

Domingo | 9:00 | 11:30 | 19:00  
A Igreja fecha após o términus de cada Missa. 

 
 

FERIAIS 

Terça a Sexta | 9:00 | 19:00 
A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 
 

Sábado | 9:00 
A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 



 

ASCENSÃO DO SENHOR 
Domingo VII da Páscoa - Ano B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

 

 
 

Naquele tempo, Jesus apareceu aos On-

ze 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 pe-

garem em serpentes ou beberem veneno, 

não sofrerão nenhum mal; e quando im-

puserem 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. 

Mc 16, 15 - 20 

"O Senhor Jesus 

foi arrebatado 

ao Céu e  

sentou-Se  

à direita de 

Deus". 

 
 

Nestas palavras do Evangelho segundo 

Marcos compendia-se o mistério recorda-

do hoje, solenidade da Ascensão de Nosso 

Senhor Jesus Cristo.  

 

A presente solenidade convida-nos, acima 

de tudo, a meditar sobre o alcance do 

mistério que celebramos.  

 

Qual o significado da ascensão de Jesus 

ao Céu?  

 

Não são as categorias do espaço que nos 

permitem compreender adequadamente 

este acontecimento, que só à luz manifes-

ta o seu- sentido e a sua fecundidade.  

 

"Sentou-Se à direita de Deus": eis o signifi-

cado primeiro da Ascensão.  

 

E ainda que a expressão seja imaginária, 

pois Deus não tem nem direita nem es-

querda, ela encerra uma importante men-

sagem cristológica: Jesus ressuscitado en-

trou plenamente, também com a sua hu-

manidade, a fazer parte da glória e, antes, 

a tomar parte na actividade salvífica do 

próprio Deus. 

 

Escutámos na segunda Leitura: "sentando-

O nos Céus, à Sua direita, acima de todo o 

Principado, Potestade, Virtude e Domina-

ção".  

 

O cristão já não tem outro chefe além de 

Jesus Cristo. "Sob os seus pés sujeitou todas 

as coisas".  

 

Cristo não é apenas o nosso chefe, mas 

também o "Pantocrator", aquele que exer-

ce o seu senhorio sobre todas as coisas.  

 

Estas afirmações têm um alcance muito 

concreto para a nossa vida.  

 

Nenhum de nós deve mais confiar a não 

ser em Cristo, pois o que não está n'Ele é 

somente inferior a Ele. 

 

Somos convidados, portanto, a contemplar 

a grandiosidade e a beleza do nosso único 

Senhor. 
 

Há também um outro aspecto essencial, 

próprio da Solenidade da Ascensão, que 

vem expresso tanto na primeira Leitura co-

mo no Evangelho. "Sereis Minhas testemu-

nhas... até aos confins do mundo" - “ Ide 

pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova 

a toda a criatura".  

 

Há um dever de testemunho, que promana 

directamente da nossa fé.  

 

Não se pode celebrar a exaltação do Se-

nhor Jesus e depois levar uma vida sem 

empenho, ignorando a sua suprema pala-

vra de ordem.  

 

A Ascensão recorda-nos que o subtrair-se 

Jesus à experiência sensível dos seus discí-

pulos tem também a finalidade de deixar o 

campo a estes, que continuam já na histó-

ria a sua missão e prosseguem o zelo pas-

toral e a dedicação missionária d'Ele, ain-

da que isto ocorra juntamente com muitas 

debilidades.  
 
Excertos da Homilia enquanto Papa João Paulo II em 

20 de Maio de 1982 na Solenidade da Ascensão do 

Senhor. 


