
UM OLHAR CHEIO DE JESUS FAZ VER JESUS, FAZ VIR JESUS

Mateus 28,16-20: última página do Evangelho de Mateus, que hoje, Solenidade da Ascensão 

do Senhor, é solenemente proclamada para nós. Encerra o Evangelho, condensa-o e resume-o, 

e abre aos Discípulos e Irmãos do Ressuscitado novos e insuspeitados horizontes.

Algumas notas surpreendentes enchem a página, o pátio, o átrio sempre entreaberto do 

Evangelho para o mundo: 1) a autoridade soberana e nova de Jesus, assente, não na distância, 

mas na proximidade e familiaridade; 2) a missão universal confiada a uma Igreja discipular, 

toda reunida à volta de um único Mestre e Senhor; 3) só nesta página é dito que os Discípulos 

devem, por sua vez, ensinar, não se tornando, todavia, Mestres, mas permanecendo Discípulos; 

4) não ensinam, por isso, nada de próprio nem por conta própria, mas apenas «tudo o que Ele 

ordenou», como Jesus, o Filho, que só diz o que ouviu dizer e só faz o que viu fazer, e como 

o Espírito Santo, que não falará de si mesmo, mas apenas o que tiver ouvido; 5) a Presença 

nova e permanente [= «todos os dias»] do Ressuscitado na comunidade discipular; 6) este é o 

tempo novo e cheio, plenificado, a transbordar de plenitude e universalidade: daí a repetição 

por quatro vezes do adjetivo todo: foi-me dada toda a autoridade, fazei discípulos de todas as 

nações, ensinando-os a observar todas as coisas, convosco sou todos os dias.

É esta imensa, impenetrável notícia que os Discípulos de Jesus devem saber levar e semear 

de mansinho no subtilíssimo segredo de cada humano coração. Jesus Cristo, o Ressuscitado, 

vem visitar os seus Irmãos. Não. Não se trata de uma visita rápida, de quem está apenas 

de passagem. Ele vem para ficar connosco sempre, tanto nos ama. Imensa fraternidade em 

ascendente movimento filial, como uma seara nova e verdejante a ondular ao vento suavíssimo 

do Espírito, elevando-se da nossa terra do Alto visitada e semeada, ternamente por Deus 

olhada, agraciada, abençoada.

D. António Couto, in mesadepalavras
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Leitura I | Act 1, 1-11

Leitura dos Actos dos Apóstolos
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, 

desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, 

as suas instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, 

Se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes 

do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem 

de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, «da qual – disse Ele – Me ouvistes 

falar. Na verdade, João baptizou com água; vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo, 

dentro de poucos dias». Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: «Senhor, é 

agora que vais restaurar o reino de Israel?». Ele respondeu-lhes: «Não vos compete saber os 

tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade; mas recebereis a força 

do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em 

toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma 

nuvem escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava, 

apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, que disseram: «Homens da Galileia, 

porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá 

do mesmo modo que O vistes ir para o Céu».

Palavra do Senhor.

LEITURAS
Ascensão do Senhor

Salmo Responsorial
Sal. 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6)
Refrão: Ergue-Se Deus, o Senhor,
em júbilo e ao som da trombeta. Repete-se

Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com brados de alegria,
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível,
o Rei soberano de toda a terra. Refrão

Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta.
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Refrão

Deus é Rei do universo:
cantai os hinos mais belos.
Deus reina sobre os povos,
Deus está sentado no seu trono sagrado. Refrão



Evangelho | Mt 28, 16-20
Conclusão do santo Evangelho segundo São Mateus

Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção 

ao monte que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas 

alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder 

Me foi dado no Céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, baptizando-

as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir 

tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos».

Palavra da Salvação.

Leitura II | Ef 1, 17-23

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 

Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito 

de sabedoria e de revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso 

coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória 

da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós os 

crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele 

ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima de todo o Principado, 

Poder, Virtude e Soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste 

mundo, mas também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-l’O 

acima de todas as coisas como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude 

d’Aquele que preenche tudo em todos.

Palavra do Senhor.

Refrão: Aleluia. Repete-se
Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:

Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Refrão

Aclamação antes 
do Evangelho
Mt 28, 19a.20b
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AGENDA
Agenda de 23 a 31 de maio da Paróquia de Sta. Mª de Loures

Dom 24 | Cap 33
Seg 25| Cap 34

Ter 26 | Cap 35
Qua 27 | Cap 36

Qui 28 | Cap 37
Sex 29| Cap 38

Sáb 30|  Cap 39
Dom 31 | Cap  40

leitura da  bíblia para  esta semana
Livro dos Salmos

CELEBRAÇÕES DE MISSA NO CONTEXTO DE PANDEMIA

A partir do próximo sábado retomaremos a celebração comunitária dos sacramentos, 
nomeadamente, da missa.

No primeiro fim de semana serão celebradas missas só junto à igreja matriz. Serão 
campais, com o seguinte horário: sábado às 18h; domingo 9h30 e 11h30.

As missas de semana serão às 18h30 na igreja matriz.

Dado haver limite de espaço é obrigatória a inscrição em que missa quer 
participar. Podem fazê-lo de segunda-feira a sexta-feira pelo telefone 
219831782, das 10h às 12h30 e das 14h30 às 18h30.

Ou no seguinte link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr9JL8oSD7J2l_ogcSGRe1aw4RL-
PP8bfBAwmmSoecoSUbPQ/viewform?vc=0&c=0&w=1>

Lembramos que é obrigatório o uso de máscara. Providenciaremos cadeiras

PROCISSÕES

Teremos procissões, como anunciado, nos dias 29, 30 e 31. Convidamos todos a iluminar 
bem a sua casa e a convidar todos os familiares, vizinhos e amigos a fazer o mesmo.

Em traços largos os percursos serão os seguintes:

29 |Saída da matriz, Palhais, Murteira, Bº da Milharada, Sete Casas, Fanqueiro e Infantado.

30 | Saída do Infantado Marzagão, Barro, Pinheiro de Loures, Tojalinho, A dos Cãos, 
Guerreiros, Moninhos e Ponte de Lousa.

Dia 31 | Saída de Ponte de Lousa, Loures, Montemor, Mealhada e Matriz.

Convidamos a consultar o programa completo.


