
1ª leitura (Act 1, 1-11)  
«Elevou-Se à vista deles»  

          Depois da Ascensão, Jesus deixa de estar visi-
velmente presente num determinado lugar da terra. 
No entanto, Ele, que permanece eternamente vivo 
«depois da Sua Paixão», continuará sempre presen-
te no meio de nós. A Ascensão inaugura o tempo 
da Igreja, na qual, de futuro, o céu e a terra se vão 
encontrar. Na Igreja, embora não O vejamos fisica-
mente, temos a possibilidade de viver de Cristo e 
com Cristo. Na Igreja, pelos Seus Apóstolos, teste-
munhas da Ressurreição, anunciadores do perdão e 
da vida divina, portadores da força do Espírito, Je-
sus continua hoje a Sua obra de Salvação.  
 

Salmo responsorial (Salmo 46 (47)) 
«Por entre aclamações e ao som da trombeta,  

ergue-Se Deus, o Senhor. » 
 

2ª leitura (Ef 1, 17-23) 
«Colocou-O à sua direita nos Céus.»  

          Com a Sua Ascensão, Jesus foi plenamente 
glorificado pelo Pai, que O fez sentar à Sua direita, 
Lhe deu todo o poder, O constituiu Chefe do novo 
Povo de Deus e Senhor de todo o universo. Viven-
do agora junto do Pai, Jesus não pertence, porém, 
ao passado, nem está separado de nós, como se 
habitasse alturas inacessíveis. É d’Ele que jorra, 
continuamente, sobre o imenso Corpo, que é a 
Igreja, a vida nova, recebida no Baptismo, para 
desabrochar, em toda a sua força e beleza, no Céu.  

 

Evangelho (Lc 24, 46-53)  
«Enquanto os abençoava, foi elevado ao Céu »  

         A glorificação de Jesus começou na manhã de 
Páscoa, quando, triunfando do pecado e da morte, 
nos alcançou a vida plena. Porém, a subida de 
Jesus ao Céu, descrita de modo humano, de har-
monia com a concepção antiga do universo, é a 
posse definitiva e total da glória, que já Lhe perten-
cia, pela Paixão e Ressurreição. A glorificação de 
Jesus é também a glorificação da humanidade. 
Com efeito, pelo perdão dos pecados, prometido a 
todos os povos, nós participamos da vida do Res-
suscitado, tornamo-nos membros do Seu Corpo 
místico, destinados à mesma glória da Cabeça. 
Reconfortados por esta certeza, fortificados pelo 
Espírito Santo, colaboremos para que a obra de 
Cristo atinja todos os homens.  
       
      Ascensão não é:  
   – Uma espécie de viagem espacial; o céu não é um 
sítio – é estar com Deus;  
   – uma festa para olhar o céu, o nosso destino, 
alheados dos problemas do mundo;  
   – um facto isolado: é parte integrante do mistério 
pascal.  
 
   A Ascensão é:  
   – O fim da missão terrena de Jesus, que continua a 
atuar no mundo pelo Espírito.  
   – O envio dos discípulos ao mundo a anunciar a 
Boa Nova, depois de receberem de Jesus as últimas 
recomendações.  
   – O início da missão da Igreja que deve continuar o 
projeto de salvação e libertação que Jesus inaugurou 
e agora está nas nossas mãos.  
   – Um convite a percorrer o caminho de Jesus, 
olhando para o futuro, mas sem nos desligarmos do 
hoje e da missão.  
   – Um movimento para o alto, um impulso para o 
infinito, uma procura da vida que não tem fim.  
   – A preparação da nossa ascensão. Jesus, elevan-
do-Se ao céu, convida-nos para esta aventura mara-
vilhosa. Ele tem um “lugar” preparado para cada um 
de nós, junto do Pai. Deste modo, fortalece a nossa 
esperança. Nós saímos de Deus para um dia voltar-
mos a Ele.  
    Compete-nos agora a nós conquistar esse “lugar”. 
E, enquanto aguardamos a nossa própria ascensão, 
não podemos ficar de braços cruzados, a olhar para 
o céu. SEJAMOS TESTEMUNHAS DE CRISTO! 
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Mês de Junho - Mês do Coração de Jesus: neste 
mês o terço continuará a ser rezado diariamente 
pelo Movimento da Mensagem de Fátima e será 
enriquecido com meditações sobre a espiritualida-
de do Coração de Jesus // O Tríduo do Sagrado 
Coração de Jesus será nos dias 26, 27 e 28 de 
Junho (o programa será apresentado). 
 
Este domingo (dia 2): Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais | Solenidade da Ascensão do Se-
nhor | Festa em honra de Nossa Senhora do Ro-
sário. / Ig. Matriz (11hh00): Eucaristia solene em 
honra de Nossa Senhora do Rosário / 17h00: 
Oração do Terço, seguindo-se a procissão com 
andores, estandartes dos movimentos e confrari-
as.  
Os ofertórios deste fim de Semana (1 e 2 de Ju-
nho) são destinados para a Pastoral dos Meios da 
Comunicação Social. Colaboremos! 
 
Terça-feira (dia 4): Igreja/ Salão paroquial 
(18h30): Encontro de preparação com todas as 
crianças e adolescentes que vão fazer a Profissão 
de Fé (6º ano) e a 1ª Comunhão (3ª ano). / De-
pois da Eucaristia: Ensaio do coro paroquial.  
 
Quarta-feira (dia 5): Sala 1 (21h00): Reunião  
mensal dos Vicentinos. 
 
1ª Quinta-feira (dia 6): Igreja de Fajozes (10h00): 
Reunião do clero da vigararia. / Salão paroquial / 
Igreja (18h30): Encontro de preparação com todas 
as crianças e adolescentes que vão fazer a Pro-
fissão de Fé (6º ano) e a 1ª Comunhão (3ª ano). 
 
1ª Sexta-feira (dia 7): Igreja Matriz (18h30-19h30): 
Sacramento da Reconciliação.  
 
Domingo (dia 9): Solenidade do Pentecostes / 
Espírito Santo/ Dia do Apostolado dos Leigos (Os 
ofertórios deste fim de semana (8 e 9 de Junho) 
serão destinados para Acção Pastoral Diocesa-
na) / Neste domingo, como de costume, a eucaris-
tia de Lantemil (9h30), será celebrada na Capela 
de Santa Luzia. 
 

Apostolado da Oração: estão em distribuição os 
folhetos do Apostolado de Oração com as inten-
ções de oração do Papa Francisco.  
  Visita aos doentes e bênçãos de casas: o Sr. 
Abade continua a fazer a  sua visita aos doentes, 
levando-lhes conforto espiritual e a bênção de 
Deus. 
 
Dia Diocesano da Família: no dia 16 de Junho de 
2019 no Arena Dolce Vita em Ovar, será celebra-
da a Solenidade da Santíssima Trindade - o Dia 
Diocesano da Família. Serão homenageamos os 
casais que, ao longo deste ano, perfazem 10, 25, 
50 e 60 anos de vida matrimonial e que por isso 
receberão uma bênção personalizada do Senhor 
Bispo.  
 
Sexta-feira (dia 14): Ig. Matriz  ( 1 8 h 0 0 - 2 0 h 0 0 ) : 
Confissões / Sacramento da Reconciliação para 
todas as crianças e adolescentes que vão fazer a 
Primeira Comunhão e Profissão de Fé, para os 
seus pais, padrinhos e familiares.   
 
Domingo (dia 16: Solenidade da Santíssima Trin-
dade: Ig. Matriz (10h30): Eucaristia solene da 
Festa da Profissão de Fé (6º ano). No final desta 
eucaristia haverá procissão solene do Santíssimo 
Sacramento. Os grupos, movimentos e confrarias 
tomarão parte com as cruzes, estandartes e pálio. 
Procuremos participar! 
 
CONTAS: Ofertórios das eucaristias do fim de 
semana (25 e 26 de Maio): 306,78 eur. / Ofertório 
de Exéquias: 12,92 eur. / Ofertório de 7º dia: 
23,80 eur / Caixas da Capela de S. Gens: 8 eur.  

 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  

 
Terça-feira e Quinta-feira 

09h00-12h30 | 14h00 - 18h00 
Quarta-feira e Sexta-feira 

09h00-12h30 | 14h00 - 19h00 
Sábado 

09h00-12h30 
 

O pároco estará sempre disponível para atendi-
mento e diálogo pessoal, desde que combinem e 
marquem com ele um horário possível a todos. 



Segunda-Feira (dia 3, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço /  Car-
los Lwanga e Companheiros, mártires (Memória):  3º anivers.º de António Pereira (da 
esposa) / Manuel da costa Dias, esposa e filhas (dos filhos) / 2º mês de Virgínia Xavier 
e marido (da fª Zaira). // (Leitores:  Mª Emília, Mário Torres | Mec’s: Mª Emília, M. Tor-
res | Acólitos: André, Mª Martins, Diana Gomes.).  
Terça-feira (dia 4, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Manuel 
Pereira da Costa, pais e família (da irmã Amélia) / Rosa Mª Fontes e marido (do genro 
Carlos) / David da Costa Pereira, esposa e filho (da família) / Mª da Costa Peniche, 
marido e família (da fª Lina) / António Ferreira da Silva e esposa (do fº Armindo) / Ma-
nuel da Ondina (da Onisia Torres). // (Leitores: Mª Albina, Mª Angélica| Mec’ Ernestina). 
Quarta-Feira (dia 5, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / S. Bo-
nifácio, bispo e mártir (Memória): Adélia Moreira Azevedo, marido e filhos (da fª Armin-
da) / Urminda Pereira dos Santos e marido (da fª Irene) / Mª Carminda Pereira Dias 
Vieira (do marido) / Adriano Maia da Silva Marques (da esposa) / Ismael Carneir/ o 
Ferreira (da prima Mª, esposa Júlia/Bairros) / Manuel Maria Moreira Neves (da espo-
sa) / Valentina Torres, marido e filho (do fº Joaquim) / Pais de Conceição Ribeiro 
(Cidai) / 2º mês de José Luís Vieira da Costa / José Carlos Pereira de Sousa e família 
(da irmã Rosa) . // (Leitores: Dina Az., Célia Padrão | Mec’s: Noémia, Carlos ). 
1ª Quinta-feira (dia 6, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Ofício 
de Defuntos pelas Almas de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Associa-
dos vivos e falecidos da confraria de S. José (da confraria) / Manuel Costa Portela, 
esposa e família (da neta Alda) / Pai e sogros de Emília Lima / Almas do Purgatório 
(de intenção particular) / Jorge Manuel Freitas Silva (do fº Jorge) / António da Silva 
Cruz, esposa e genros (da fª Fátima) / Mª Rosa Ferreira dos Santos, marido e filhos 
(da fª e netos) / Avelino da Silva Moreira e familiares (da esposa e fº) /  José Carlos 
Pereira de Sousa (da esposa) / Joaquim Pereira Ferreira (Conf.rª de S. José 18) / Lau-
rinda Moreira Araújo (Conf.rª de S. José 18) / Bernardino Rocha da Silva (Conf.rª de S. 
José 18). // (Leitores: Mª Angélica, Lurdes Azevedo | Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.). 
1ª Sexta-feira (dia 7, Ig. Matriz, 20h30): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Almas 
de Santiago de Bougado (da Confraria das Almas) / Associados vivos e falecidos da 
Confraria do Sagrado Coração de Jesus e do Apostolado da Oração (da Confraria) / Mª 
Rosa Ferreira dos Santos (da irmã Ludovina) / Isabel Moreira Torres (da afilhada Isa-
bel) / Mª Matos, marido e filhos (dos filhos) / José Torcato Pereira Devesas, esposa, Mª 
Natividade Ferreira de Matos (dos filhos) / Mª Alice Pinheiro Moreira e marido (da fª 
Zita/Cidai) / Mª da Silva Oliveira e marido (da fª Luísa) / 30º dia de Mª Guilhermina Fer-
nandes da Silva (do marido Horácio) / Adélio Serra, esposa, filho e tia Luísa (da fª). // 
(Leitores: Mª Albina, Isabel Sousa | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sousa.). // No final da 
eucaristia: Adoração ao SSº Sacramento - Dia do Apostolado da Oração / Devoção da 
1ª Sexta-feira e oração pelas intenções do Santo Padre. 
Sábado (dia 8): I Vésperas do Domingo de Pentecostes (Solenidade) 
(Ig. Matriz, 16h30): Festa do Pai-Nosso (2º ano): Pelo povo de Santiago de Bougado e 
Catequese paroquial. // (Acólitos: André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Ernesti-
na, Emília).  

(Ig. Matriz, 20h00): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Euclides Pontes (da esposa) / 
Luciana Dias da Costa e marido (do fº Floriano Jorge) / Alexandrina do Modesto e marido 
(da fª Gumersinda) / Sérgio Barreiras (dos pais) / 2º anivers.º de Artur Boucinhas (da es-
posa Otília Boucinhas) / Pai e tios de Conceição Martins (Lantemil) / Mª Augusta, filha 
Caridade e neto (do neto Vítor) / José Moreira Dias, mãe e sogros (da esposa) / Aníbal 
Caetano e mãe Rosa (da fª Blandina) / José Paiva Costa (da esposa) / Mª Albina da Silva 
Portela (de pessoa amigas) / José Maria Carvalho Moreira e pai (da mãe/Cidai) / Maria 
Celeste, Maria Albertina e Mª Carminda (dos irmãos) / António Ferreira Barbosa e esposa 
(da nora Fátima). // (Acólitos: Helena Maia, António Castro, Diac. José Maria | Mec’s:  Mª 
José, Júlio Paiva, Carlos S.).  

(Cap. Bairros, 8h00): Joaquim do Faia, esposa e neto (da fª) / Lino Pinheiro Torres e 
esposa (da fª Cândida) / Laurinda Ferreira da Silva e marido (do fº Joaquim) / Eduardo 
Pereira da Silva e esposa Rosa da Emília (do fº Carlos) / Maria Albina da Silva Portela 
(da família) / Mário Bernardino, esposa, filho e neto Mário (da fª Alice) / Maria Amélia Car-
neiro dos Santos, pais e sogros (do marido) / Geraldina Moreira e marido (de Júlia Amân-
dia,/Bairros). // (Leitores: Cidália Castro, Lurdes Azevedo, Diác. José Mª. | Mec’s: Noémia 
e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João Campos).  
(Cap. Santa Luzia, 9h30): Eucaristia em honra do Espírito Santo / Mª Ferreira Costa e 
família (da fª Mª Antónia) / Aurora Neves, marido e José Vilaça (do fº José) / Acção de 
graça a Santa Luzia (de Mª Assunção da Costa Dias/Alvarelhos) / Pais, filhos e netos de 
Deolinda Rodrigues (Lantemil). // (Leitores: Ana Paula Silva, José António, Maria do Céu | 
Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 12h00): Antes da Eucaristia: Oração do Terço / Mário Sousa Guimarães (da 
esposa e filhos/Samugueira) / Marido e primo José da Costa Neves (de Mª de Sá Torres 
Aguiar) / Cosmo Luís Soares e família (da esposa) / Félix Gonçalves Moreira, esposa, 
pais e irmãos (do fº Félix) / Julieta Serra Padrão, marido, neto e genro (de Mª José) / Ce-
lestino Fernandes Alves (do fº Manuel) / Antero Moreira Dias Pinheiro, esposa, pais e 
sogros (dos filhos) / Abel Pinheiro dos Santos (dos afilhados Abel e Cláudia) / Maria Bri-
lhantina Dias Campos, marido e filho Tober (da nora Alzira) / Quintino Moreira Araújo (da 
esposa e filhas) / Camilo Sá, Aidina Torres e Almas do Purgatório (da fª Helena) / Fer-
nanda Manga, marido e irmã (da família) / Salbina Manga, irmão Joaquim e irmã Mª Man-
ga (de Arlísio) / Dr. Manuel Cruz (da esposa Maria Madalena Pinheiro) / Manuel Xavier, 
pais, sogros (de Virgínia Xavier). // (Leitores: Francisca Padrão, Carlos Sousa, ´Mª Angéli-
ca | Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduardo Gonçalves, João Sousa, Mª 
Martins).  
(Cap. S. Gens, 17h30): José da Costa Neves (de Fernando Moreira/Cidai) / Laurinda 
Moreira Araújo, marido e filho (dos filhos) / António Moreira da Cruz, pais e sogros (da 
esposa e filho) / / Avelino Gonçalves Moreira (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Mª da 
Graça Oliveira Gomes Dias (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18). || (Leitores: Isabel Lima, 
Isabel Sousa, Diác. José Mª | Mec’s: Diác. José Mª. Isabel Sousa |  Acólitos: Luís Castro, 
João Sousa, André).   

Dia Mundial das Comunicações Sociais 

2 de Junho de 2019 


