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mensagem de saudação

Estamos a caminho da plenitude! A Ascensão do Senhor marca uma nova 
etapa da Páscoa: sobe ao Céu mantendo-se o Deus connosco. É um mis-
tério de vida, de amor, de fé. Jesus, ainda em tempo pascal, convida-nos 
agora à disponibilidade para recebermos o Espírito Santo. A plenitude dos 
tempos está mesmo próxima!

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Actos 1, 1-11
“Sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a 
Judeia e Samaria, e até aos confins da terra!”

salmo 46 (47) Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e 
ao som da trombeta!
“Deus reina sobre todos os povos”.

2ª Leitura: Efésios 1, 17-23
“O Pai da glória ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes 
a esperança a que fostes chamados”.

evangelho: Lucas 24, 46-53
“Jesus abençoou-os e, enquanto os abençoada, afastou-Se deles e foi 
elevado ao Céu”.
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missas nas caPeLas

Na próxima 3ª feira, dia 31, haverá missa na capela do casal da coita às 
19h00.

ornamentação Da igreja
 

No dia 4 de Junho está a cargo do lugar da Mata de Porto Mouro. Nos dias 11 
e 18 de Junho será a vez do lugar da Portela.

Proposta da semana: 

Semana da “escuta”. Vamos estar mais atentos aos outros e escutar sempre 
mais do que falar.

encerramento Da catequese

No próximo domingo, dia 5, para assinalar o encerramento da catequese, ce-
lebramos missa campal às 11h30 no jardim de Vila, seguido de almoço 
partilhado no centro Pastoral. 

Pedimos a participação de todos!



Refletindo com o Papa

Celebramos neste domingo o Dia Mundial das Comunicações So-
ciais. Não tenho espaço nesta folha para transcrever toda a mensagem 
do Papa para este dia, mas atrevo-me a escolher alguns parágrafos 
dessa mensagem pela beleza e pelos desafios que nos lança:

“Queridos irmãos e irmãs,
Celebrando mais um dia Mundial das Comunicações Sociais, peço-vos 

para fixardes a atenção na palavra ‘escutar’ que é um verbo decisivo na gra-
mática da comunicação e condição para um autêntico diálogo. Com efeito, 
estamos a perder a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, 
tanto na teia normal das relações quotidianas como nos debates sobre os 
assuntos mais importantes da convivência civil. Ao mesmo tempo, a escuta 
está a experimentar um novo e importante desenvolvimento em campo co-
municativo e informativo, através das várias ofertas de podcast e chat áudio, 
confirmando que a escuta continua essencial para a comunicação humana.

Partilho três desafios: O primeiro é escutar com o ouvido do coração. 
A partir das páginas bíblicas aprendemos que a escuta não significa apenas 
uma perceção acústica, mas está essencialmente ligada à relação dialogal 
entre Deus e a humanidade. As palavras iniciais do primeiro mandamento, 
«Escuta Israel» são continuamente lembradas na Bíblia; S. Paulo diz-nos, 
inclusivamente, que «a fé vem da escuta». A escuta corresponde ao estilo 
humilde de Deus. ‘Escutar’ permite a Deus revelar-Se como Aquele que, 
falando, cria o homem e a mulher à sua imagem e, ouvindo-nos reconhece-
nos como seus interlocutores. Deus ama-nos: por isso dirige-nos a palavra 
e «inclina o ouvido para nos escutar».

O ser humano, ao contrário, tende a fugir da relação e fechar os ouvidos 
para não ter de escutar. Esta recusa em ouvir acaba muitas por se transformar 
em agressividade sobre o outro… A escuta é uma dimensão do amor! Na pa-
rábola do semeador Jesus convida os seus discípulos a verificar a qualidade 
da sua escuta: só quem acolhe a Palavra com o coração bom e virtuoso e a 
guarda fielmente é que produz frutos de vida e salvação. Só prestando atenção 
a quem ouvimos, àquilo que ouvimos e ao modo como ouvimos é que podemos 
crescer na arte de comunicar, cujo cerne não é uma teoria nem uma técnica, 
mas a capacidade do coração que torna possível a proximidade.

Ouvidos, temo-los todos; mas conseguimos sempre escutar? 

O segundo desafio é usar a escuta como condição da boa comuni-
cação. Há um uso do ouvido que não é verdadeira escuta, mas o contrário: 
espionar… instrumentalizando os outros para os nossos interesses. A escuta 
torna-se condição da boa comunicação quando presta atenção às razões do 
outro… Quantas vezes, em muitos dos nosso diálogos, não comunicamos! 
Estamos só à espera que o outro acabe de falar para impor o nosso ponto 
de vista. Isso não é diálogo, é um monólogo a duas vozes!...

A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo 
ferido pela longa pandemia e, mais recentemente, pela guerra… Também 
a respeito dos migrantes, se queremos superar os preconceitos e amolecer 
a dureza dos nossos corações, seria preciso tentar ouvir as suas histórias, 
dar um nome e uma história a cada um deles. Escutemos essas histórias.

O terceiro desafio é escutar-se na Igreja.” Também na Igreja há grande 
necessidade de escutar e de nos escutarmos. O serviço da escuta foi-nos 
confiado por Aquele que é o ouvinte por excelência e em cuja obra somos 
chamados a participar. Devemos escutar através do ouvido de Deus se que-
remos falar através da sua Palavra. E sabemos bem que quem não sabe 
escutar o irmão bem depressa deixará de ser capaz de escutar Deus. Na 
ação pastoral, a obra mais importante é o ‘apostolado do ouvido’. Devemos 
escutar antes de falar, como exorta o Apóstolo Tiago: «cada um seja pronto 
para ouvir, lento para falar». Recentemente demos início a um processo 
sinodal. Rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca.

(Excertos da Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?
2. Na 2ª leitura, S. Paulo usa a expressão «O Pai da glória ilumine os olhos 
do vosso coração». Que significa para ti ‘os olhos do coração’?
3. O Papa recorda-nos que ‘escutar’ é fundamental para comunicar e entrar 
em comunhão. Qual a tua experiência de escutar e ser escutado?


