
Solenidade da Ascensão – Ano C 
 
A Solenidade da Ascensão de Jesus que 
hoje celebramos sugere que, no final 
de um caminho percorrido no amor e 
na doação, está a vida definitiva, em 
comunhão com Deus. Sugere, também, 
que Jesus nos deixou o testemunho e 
que somos agora nós, seus seguidores, 

que devemos continuar a realizar o projecto libertador 
de Deus para os homens e para o mundo. 
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial 
desta festa: Jesus, depois de ter apresentado ao 
mundo o projecto do Pai, entrou na vida definitiva da 
comunhão com Deus – a mesma vida que espera 
todos os que percorrem o mesmo caminho de Jesus. 
Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar 
para o céu, numa passividade alienante, mas têm de ir 
para o meio dos homens continuar o projecto de 
Jesus. 
A segunda leitura convida os discípulos a terem 
consciência da esperança a que 
foram chamados (a vida plena de comunhão com 
Deus). Devem caminhar ao encontro dessa esperança 
de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo 
“corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça” 
desse “corpo”. Cristo reside nesse “corpo”. 
O Evangelho apresenta-nos as palavras de despedida 
de Jesus que definem a missão dos discípulos no 
mundo. Faz, também, referência à alegria dos 
discípulos: essa alegria resulta do reconhecimento da 
presença no mundo do projecto salvador de Deus e 
resulta do facto de a ascensão de Jesus ter 
acrescentado à vida dos crentes um novo sentido. Os 
seguidores de Jesus, iluminados pela fé, têm de 
testemunhar, com a sua alegria, a certeza de que os 
espera, no final do caminho, a vida em plenitude; e 
têm de testemunhar, com a sua alegria, a certeza de 
que o projecto salvador e libertador de Deus está a 
actuar no mundo, está a transformar os corações e as 
mentes, está a fazer nascer, dia a dia, o Homem Novo. 

(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 

Vigília de Pentecostes 
Sábado, dia 04, na Igreja do Algueirão será 
organizada uma Vigília em preparação da Solenidade 
de Pentecostes, com início às 21h00. Convidamos 
todos a participar,  para invocar os 7 dons do Espirito 
Santo para a sua vida. 
 

Santos Populares 
Nos dias 24 e 25 de junho, a paróquia irá realizar a 
festa dos Santos Populares. 
 

Festa de Nossa Senhora da Natividade 
Este ano, a comunidade de Mem Martins irá celebrar 
a tradicional festa de Nossa Senhora da Natividade, 
nos dias 9, 10 e 11 de Setembro.  
 

Missa da Catequese Algueirão 
A partir do dia 4 de junho, a Missa da catequese do 
Algueirão será suspensa.  

OS POBRES SERVOS  
TÊM NOVO SUPERIOR GERAL 

 
   Com grande alegria e gratidão anunciamos que foi 
eleito o novo  Superior Geral dos Pobres Servos da 
Divina Providência, na pessoa do Padre Massimiliano 
Parrella, 45 anos e de nacionalidade italiana, sétimo 
sucessor de São João Calábria à frente da Obra 
Calabriana.  
   Padre Massimiliano Parrella, originário de Roma, 
fez sua primeira profissão como Pobre Servo   em 
2003. É sacerdote desde 2007. Após os primeiros 
anos de Sacerdócio  passados em Verona,  foi para 
Roma como Pároco da Paróquia Santa Maria Assunta 
e São José, em Primavalle. Cargo que ocupou até 
hoje, quando o Capítulo o elegeu  para a nova 
missão de Superior Geral.   
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OS SANTOS PATRONOS DA JMJ LISBOA/2023 
 

   No dia em que celebramos o aniversário de 
nascimento de São João Paulo II (18 de maio), fundador 
da Jornada Mundial da Juventude, são anunciados os 
Santos e Beatos Patronos da JMJ Lisboa 2023. 
   A preparação, a realização e o dinamismo de cada 
Jornada Mundial da Juventude, que se inaugura com o 
encontro de jovens de todo o mundo com o Papa, são 
confiados a patronos, santos e santas canonizados ou 
com esse processo em curso, referências para a 
comunidade jovem. 
   Para a JMJ Lisboa 2023, o Comité Organizador Local 
escolheu 13 patronos, mulheres, homens e jovens 
que “demonstraram que a vida de Cristo preenche e 
salva a juventude de sempre”, como afirma o Cardeal-
Patriarca, nascidos na cidade que acolhe a JMJ ou que, 
naturais de outras geografias, são modelos para a 
juventude. 
   Os patronos escolhidos para a JMJ Lisboa 2023 são 
apresentados, em texto, por D. Manuel Clemente, 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, que indica as principais 
referências históricas de cada um, assim como a sua 
importância pastoral e espiritual para a preparação e 
realização da próxima Jornada Mundial da Juventude. 
   O texto prefacia um livro publicado conjuntamente 
pela Paulinas Editora e pela Paulus Editora, onde se 
publica também um documento do prefeito do 
Dicastério Leigos Família e Vida, Cardeal Kevin Farrel, 
sobre a importância pastoral e espiritual dos patronos 
da Jornada Mundial da Juventude: 
Apresentação dos Patronos da JMJ Lisboa 2023 por D. 
Manuel Clemente, Cardeal-Patriarca de Lisboa 
   Padroeira por excelência da próxima Jornada Mundial 
da Juventude é a Virgem Maria, a jovem que aceitou 
ser mãe do Filho de Deus incarnado. Ela que se 
levantou e foi apressadamente para a montanha, ao 
encontro de sua prima Isabel, levando-lhe Jesus que 
concebera. Assim ensina os jovens de todo o tempo e 
lugar a levaram Jesus aos outros que O esperam, agora 
como então! 
   Patrono é também São João Paulo II, a quem se deve 
a iniciativa das Jornadas, que têm reunido e animado 
milhões de jovens dos cinco continentes. 
   Padroeiros e padroeiras são todos os santos e santas 
que se dedicaram ao serviço da juventude e em 
especial São João Bosco, que São João Paulo II declarou 
“Pai e Mestre da Juventude”. Aos formadores propôs o 
seu “sistema preventivo”, de permanente atualidade: 
«Estai com os jovens, evitai o pecado pela razão, 
religião e amabilidade. Tornai-vos santos, educadores 
de santos. Os nossos jovens sintam que são amados». 

(Continua na próxima folha) 

Vem Espírito Santo com os teus 7 dons 
 

   A Solenidade da Ascensão que 
celebramos, hoje, prepara a Igreja 
para a solenidade de Pentecostes que 
celebramos no próximo domingo.  
Jesus tinha dito “é melhor para vós 
que Eu vá, pois, se Eu não for, o 
Paráclito, que é o Espírito Santo, não 

virá a vós; mas, se Eu for, Eu vo-lo enviarei.”  (Jo 16,7-8). 
Jesus parte, mas não deixará os discípulos abandonados a si 
mesmos, mas promete enviar o “Paráclito” que significa 
“defensor”, o Espírito Santo, que os guiará e ensinará toda 
a verdade. Nesta semana de preparação do Pentecostes, 
peçamos ao Espírito Santo que nos enriqueça com os seus 
dons e convidamos,   em cada dia, a pedir um dos sete 
dons.  

   Espírito Santo, concedei-me o dom da sabedoria, a fim de 
que cada vez mais aprecie as coisas divinas e, abrasado pelo 
fogo do Vosso amor, prefira com alegria as coisas do céu a 
tudo o que é mundano, e me una para sempre a Cristo, 
sofrendo neste mundo por seu amor. 

   Espírito Santo, concedei-me o dom do entendimento, 
para que, iluminado pela luz celeste da Vossa graça, 
entenda bem as sublimes verdades da salvação e da 
doutrina da santa religião. 

   Espírito Santo, concedei-me o dom do conselho, tão 
necessário nos melindrosos passos da vida, para que 
escolha sempre aquilo que mais seja do Vosso agrado, siga 
em tudo a Vossa divina graça e saiba socorrer o meu 
próximo com bons conselhos. 

   Espírito Santo, concedei-me o dom da fortaleza, para que 
pratique todo o respeito humano, fuja do pecado, pratique 
a virtude com santo fervor e afronte com paciência, e 
mesmo com alegria de espírito, o desprezo, o prejuízo, as 
perseguições e a própria morte, antes de renegar por 
palavras e obras a Cristo.  

   Espírito Santo, concedei-me o dom da ciência, para que 
conheça cada vez mais a minha própria miséria e fraqueza, 
a beleza da virtude e o valor inestimável da alma, e para 
que veja sempre claramente as ciladas do demónio, da 
carne, do mundo, a fim de as evitar.  
   Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que 
tornará delicioso o meu trato e colóquio Convosco na 
oração e me fará amar a Deus com íntimo amor como a 
meu Pai, a Maria Santíssima e a todos os homens como 
meus irmãos, em Jesus Cristo. 
   Espírito Santo, concedei-me o dom do temor de Deus, 
para que eu me lembre sempre, com suma reverência e 
profundo respeito, a Vossa divina presença, trema como os 
próprios anjos diante da Vossa divina majestade e nada 
receie tanto como desagradar-Vos! 
   Vinde, Espírito Santo, ficai comigo e derramai sobre mim 
as Vossas divinas bençãos. Ámen. 


