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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
Dia
14 Seg

15

Ter

16

Qua

17

Qui

MISSAS
Hora
Intenções
18 Serafim Gonçalves de Azevedo; Paulo Jorge da Costa Ramalho; Braselina
Gomes do Rego e marido; Arminda da Silva Amorim, pais e sogros; Belarmino Teixeira; Emídio Sousa Reigada e esposa; Conceição Sá Barbosa
(aniv.); Floriano dos Santos Martins e esposa; Ana Araújo da Costa; António
da Silva; Adolfo Baganha Fernandes Carvalho; Hortênsia Afonso Ribeiro;
José Fernandes e irmã Aurora; Maria de Fátima da Silva Rocha Oliveira;
Maria Helena Macedo Botelho
18 Crisolina Couto Morais (aniv.); António Monteiro e esposa; Manuel Viana
Custódio e família; Intenções da Casa do Ceiro; Pais de Conceição Caravela;
David Lopes de Carvalho e pais; Palmira Pires do Rego e marido; Manuel
Augusto Martins Ribeiro; António da Silva; Adolfo Baganha Fernandes Carvalho; Hortênsia Afonso Ribeiro; José Fernandes e irmã Aurora; Maria de
Fátima da Silva Rocha Oliveira; Maria Helena Macedo Botelho
18 Serafim da Silva Baganha, pais, sogros e cunhados; Sérgio Manuel Soares Ribei-

ro; Casimiro Pimenta Esteves (aniv.); Mário das Dores Araújo Gomes, pais e
sogros; Carlos Arezes (aniv.); Valdemar Pimenta da Gama e sogros; Mário
Morais Borlido, pais e sogro; António da Silva; Adolfo Baganha Fernandes Carvalho; Hortênsia Afonso Ribeiro; José Fernandes e irmã Aurora; Maria de Fátima
da Silva Rocha Oliveira e família; Maria Helena Macedo Botelho

18

Manuel Teixeira Costa Faria, filhas e genro; Julieta Pires Marrocos e marido;
Domingos Pires Martins Branco, pais, sogros e irmãos; Manuel Luís Martins
Esteves, filho e sogros; António da Silva; Adolfo Baganha Fernandes Carvalho; Hortênsia Afonso Ribeiro; José Fernandes e irmã Aurora; Maria de
Fátima da Silva Rocha Oliveira; Maria Helena Macedo Botelho; Em ação de
graças a S. Roque e S. Bento

18

Sex

18

Laura Soares de Freitas e marido; António Lopes Mourão, pais e sogros; Alzira
Arezes; Salvador Martins Pinto e esposa; Bernardina Luísa Alves da Costa, filho
e neto; Rosa Afonso de Castro e marido; Lucinda Dantas Gonçalves; Maria Alves
Gomes do Rego, pais e irmã; Teresa Enes Parente, irmãs e filha; José Sousa
Rodrigues dos Santos e esposa; António Gonçalves de Sousa; Salvador Soares
Ribeiro; Hortênsia Afonso Ribeiro; Maria de Fátima da Silva Rocha Oliveira;
Maria Helena Macedo Botelho; Em ação de graças a S. Roque

19

Sáb

18

Glória Pequito Branco (aniv.); José Parente Rodrigues dos Santos; Maria
Enes da Lage (aniv.), Carlos Gonçalves Viana e filho; João Ferreira do Rego;
José Gonçalves Pacheco, esposa e filhos; Maria Alice Marques Miranda;
Almas do Purgatório; Maria das Dores Paixão, marido, filho e irmã; Pais,
sogros, irmãos e cunhada de Dália; Rosa Enes Rua; Teresa Gomes Machado
e filho; Manuel da Silva Rocha e família; José Dinis Pacheco; Hortênsia
Afonso Ribeiro; Maria de Fátima da Silva Rocha Oliveira; Maria Helena
Macedo Botelho; Mário Martins Campos Viana

20

Dom

9

Maria Baganha Fernandes Carvalho e pais; Mariana Fontes; Miguel Martins Passos Esteves; Beatriz Meira da Costa Faria e marido; Rosa da Silva Antunes; José
Pereira Quintas e esposa; Intenções da Casa do Veloso; Maria Enes Martins
Baganha; Maria Delmira Gonçalves Perira Carvalho Barreiros; Maria de Lurdes
Gonçalves dos Reis; Carlos Gonçalves Viana e filho; Teresa Gouveia Machado,
marido e filho; Hortênsia Afonso Ribeiro; Maria de Fátima da Silva Rocha Oliveira; Maria Helena Macedo Botelho; Em honra de S. Sebastião

.
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Ascensão do Senhor – Ano B
«Jesus apareceu aos
Onze e disse-lhes: “Ide por
todo o mundo e pregai o
Evangelho a toda a criatura. …”. 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 …» (Evangelho)

Media: Papa propõe jornalismo
ao serviço da paz e das pessoas

«Fake News» estão no centro do 52.º
Dia Mundial das Comunicações Sociais
O Papa Francisco dedica ao tema das
‘fake news’ a sua mensagem para o 52.º Dia
Mundial das Comunicações Sociais, que se
assinala este domingo, propondo um jornalismo ao serviço da paz e das pessoas.
O texto divulgado pela Santa Sé tem
como título “«A verdade vos tornará livres
(Jo 8, 32)». Fake news e jornalismo de paz”.

“Hoje, no contexto duma comunicação
cada vez mais rápida e dentro dum sistema
digital, assistimos ao fenómeno das notícias falsas, as chamadas fake news”, explica o Papa.
Francisco convida a prevenir a difusão
destas notícias falsas e a “redescobrir o
valor da profissão jornalística”, sublinhando a responsabilidade pessoal de cada um
na “comunicação da verdade”.
O Papa desafia a um jornalismo mais
centrado nas “pessoas” e apresenta o jorna-

lista como “guardião das notícias”, alguém
que “não desempenha apenas uma profissão, mas uma verdadeira missão”.
“No meio do frenesim das notícias e na
voragem dos furos, [o jornalista] tem o
dever de lembrar que, no centro da notícia,
não estão a velocidade em comunicá-la
nem o impacto sobre a audiência, mas as
pessoas. Informar é formar, é lidar com a
vida das pessoas”, escreve Francisco.
O presidente da República Portuguesa,
Marcelo Rebelo de Sousa, citou a mensagem
papal para assinalar o Dia Mundial da Liberdade, sublinhando que “a verdade liberta”.
“Neste contexto mundial em que vivemos
e em que assistimos ao fenómeno das ‘fake
news’ e em que, como referi na sessão solene
do 25 de Abril, tantos populismos crescem à
sombra de mediatismos fáceis, é necessária
uma vigilância acrescida para que todos possam gozar de verdadeira Liberdade de
Imprensa”, referiu o chefe de Estado.
A celebração do Dia Mundial das
Comunicações Sociais esteve em destaque
nas emissões do programa ECCLESIA na
Antena 1 da rádio pública (22h45), de
segunda a sexta-feira.
O Dia Mundial das Comunicações
Sociais é a única celebração do género
estabelecida pelo Concílio Vaticano II
(decreto ‘Inter Mirifica’, 1963).
Os donativos recolhidos nas Missas
dominicais revertem em favor dos projetos
do Secretariado Nacional das Comunicações e dos vários Secretariados Diocesanos
do setor.
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Solenidade da Ascensão do Senhor – Ano B
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Act. 1, 1-11
2.ª Leitura: Ef. 1, 17-23
Evangelho: Mc. 16, 15-20

- Sem equilibrismos A proposta que a Palavra do Senhor da
solenidade da Ascensão nos faz – “porque
estais a olhar para o Céu? Ide por todo o
mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura” – representa um programa de vida em que
os olhos devem estar bem fixos no Céu, mas os
pés bem assentes na terra.
Sendo uma ‘receita’ fácil de aviar, convenhamos que a sua aplicação é tarefa bem mais
complicada! Que o digam os extremismos e
inúmeras tentativas de equilibrismos que ao
longo dos tempos foram aparecendo. Com
razão, pois, Paulo pede, no texto da Carta aos
Efésios, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a esperança a
que fomos chamados, os tesouros de glória que
nos estão reservados e a incomensurável grandeza do seu poder com que atua em nosso
favor, tal como fez em favor de seu Filho, ressuscitando-o dos mortos e colocando-o à sua
direita nos Céus.
Tratando-se de polos de atração totalmente
opostos, cabe a cada um(a) de nós não só evitar
qualquer concretização de extremismo (angelismo ou materialismo), mas também tudo fazer
para que sejam os olhos, isto é, o nosso coração, a
estar fixos no Céu e os pés bem assentes na terra.
Também aqui tem aplicação a mensagem do
Papa Francisco para este Dia Mundial das Comunicações Sociais. Com efeito, através de ‘falsas
notícias’ e de notícias parcialmente verdadeiras,
outras e atraentes sínteses nos são apresentadas, a
reclamarem muita atenção e um sério discernimento para não nos deixarmos levar na onda dessas falsas mas fascinantes promessas.

O pseudo-equilibrismo de ‘um pé
cá’ e ‘um pé lá’ é outra tentação que
constantemente nos espreita. Pensando
que poderemos juntar no mesmo saco
quanto pudermos aproveitar deste mundo com uns pós do outro, acabaremos
por nem ser “nem peixe, nem carne”.
A verdadeira ligação destes dois
‘mundos’ passa por nos empenharmos,
com os dois ‘pés’, na configuração deste mundo pelos valores do Reino, realizando os ‘milagres’ referidos por S.
Marcos: expulsar os demónios do individualismo; falar a linguagem universal
do amor; ser mais fortes que as serpentes do fascínio e que os venenos do
ódio; curar as doenças da solidão, da
indiferença e do abandono, o que só
poderá acontecer na medida em que
mantivermos os olhos fixos no Céu.
Maria interpretou bem esta síntese.
Abrindo-se totalmente à vontade e aos
planos de Deus, nunca se esqueceu de ir
ao encontro de quem precisava de ajuda
e continua a fazê-lo hoje em favor de
seus filhos, através das suas aparições
em Fátima e por todo o mundo, deixando-nos a sua recomendação de Caná:
“fazei tudo o que Ele vos disser”.
Como recordou o Pe. Tolentino de
Mendonça, “a Igreja precisa, em cada
tempo, de aprender de Maria a compaixão, a ternura e o cuidado que a sede de
cada ser humano inspira” ou, como
afirmou o Papa Francisco, “há um estilo mariano na atividade evangelizadora
da Igreja. Porque sempre que olhamos
para Maria, voltamos a acreditar”, isto
é, a ter os pés bem assentes na terra,
mas os olhos do coração bem fixos no
Céu!
Pe. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Ofertório para os Meios de
Comunicação Social: Lembramos que,
como é habitual no Domingo da
Ascensão, por determinação da Conferência Episcopal Portuguesa, o Ofertório das Missas deste domingo, dias 12 e
13, reverte a favor dos Meios de
Comunicação Social da Igreja em Portugal. Colabore!
Mês de Maria: Lembramos que
continua, durante todo o mês de maio, a
devoção do “Mês de Maria”, na nossa
igreja paroquial, juntamente com a
Eucaristia. Participe!
No próximo sábado, dia 19, às
17,30 h., o “Mês de Maria” será dinamizado pela Catequese (3.º, 9.º e 10.º
anos).
Reunião do CSPA: A direção do
nosso Centro Social terá a sua reunião
mensal na próxima quarta-feira, dia 16,
às 21,15 h., no sua sede, no Centro
Paroquial.
Encontro de Preparação para o
Crisma com o Sr. Bispo: Na próxima
sexta-feira, dia 18, às 21 h., no Centro
Pastoral Paulo VI, em Darque, o Sr.
Bispo, D. Anacleto Oliveira, fará a
habitual reunião com os Crismandos,
como preparação próxima para a Celebração do Crisma. Todos os Crismandos da nossa paróquia devem participar!
Reunião com as Zeladoras da
igreja: O pároco e CPAE vão reunir
com todas as Zeladoras da igreja no
próximo sábado, dia 19, às 15 h., na
Secretaria Paroquial, a fim de ajudar na
coordenação do trabalho voluntário e
de grande mérito de cada uma das
Zeladoras. Todas as pessoas que zelam

pelos altares, bem como pela limpeza
da igreja e adro, juntamente com o serviço de sacristia são convidados a participar nesta reunião.
Reunião do MCC: No próximo
sábado, dia 19, às 16 h., o pároco reúne
com os Cursilhistas da nossa paróquia.
Se já fez a experiência de 3 dias de um
Cursilho. promovido pelo Movimento
de Cursilhos de Cristandade (MCC), é
convidado a participar nesta reunião
mensal de oração e formação.
Catequese - Festa do Credo e Festa das Bem-aventuranças: No próximo sábado, dia 19, às 18 h., na Eucaristia vespertina, realiza-se a Festa do
Credo, para as crianças do 5.º ano de
Catequese, e a Festa das Bemaventuranças, para os adolescentes do
7.º ano de Catequese.
Ofertório para o Apostolado dos
Leigos: Como é habitual no Domingo
de Pentecostes, por determinação da
Conferência Episcopal Portuguesa, o
Ofertório das Missas do próximo
domingo, dias 19 e 20, reverte a favor
do Apostolado dos Leigos. Colabore!
Crisma na Sé: O nosso Bispo, D.
Anacleto Oliveira, irá administrar o
Sacramento da Confirmação ou Crisma, na Sé de Viana, no próximo
domingo, dia 20, às 15,30 h., a todos os
Crismandos que forem apresentados
pelos respetivos párocos, de qualquer
paróquia da Diocese. Da nossa paróquia serão crismadas 9 pessoas: 3 adolescentes do 10.º ano de Catequese e 6
adultos que tiveram 10 Encontros de
Catequese de Adultos orientados pelo
pároco.
(Continua na pág. 4)

