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Nº 470 – Série III – 26 de Maio de 2019 

«Deixo-vos a Paz, dou-vos a Minha Paz…» 

Irmãos e amigos, viver e celebrar o Amor 
de Jesus pela nossa vida, não se trata 
apenas de acreditar, ou achar que Ele nos 
ama. No Evangelho deste VI Domingo do 

Tempo Pascal, o Senhor vai um 
pouco mais longe, Ele deseja que 
sejamos Sua morada! «Nós viremos a 
ele e faremos nele a nossa morada», 
ainda noutro lugar Jesus diz, «Eis 
que estou à porta e bato, todo aquele que 
abrir a porta, entrarei e cearei com 
ele…» A liturgia deste Domingo, 
insiste no mandamento do Amor. 
O cristão que não se reconhece 
amado não pode amar 
verdadeiramente! Jesus, perante os seus discípulos comunica-lhes 
que são amados, o Espirito Santo, que é o Amor do Pai e do Filho, 
estará com eles, permanecerá neles, ou seja, são Amados! E é 
precisamente nesta condição de amados que, mesmo diante de 
injúrias e perseguições eles estarão em paz. «Deixo-vos a Paz, dou-vos 

a minha paz…» uma paz diferente da simples ausência de conflito, uma paz 
interior, uma paz que impede de sucumbirmos diante de qualquer 
perseguição, uma paz que será comunicada por meio de atitudes, gestos e 
palavras. Votos de um feliz e santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 27de Maio a 2 de Junho de 2019 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
27 – 05 – 2019 

 Missa – 19h Missa – 18:30 

Terça-feira 
28 – 05 – 2019 

Cartório – 18:30 
Missa – 19:30 

  

Quarta-feira 
29 – 05 – 2019 

 Missa – 9h 
Cartório 

Cartório – 18h 
Missa – 19h 

Quinta-feira  
30 – 05 – 2019 

 Santa Casa – 16h 
Bom Sucesso – 19h 

 

Sexta-feira  
31 – 05 – 2019 

21h - Missa 
Procissão Velas 

Cartório – 18h 
Missa – 19h  

Missa – 8h 
Cartório 

Sábado 
01 – 06 – 2019 

Missa – 16:30 Missa – 17:40 Missa – 19h 

02 – 06 – 2019 
ASCENSÃO 

Missa – 11h 
 

Missa 9:30 
 

Missa 8h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
Próxima sexta-feira, dia 31 decorrerá a partir das 18:30 o festival estrelinhas na 

praceta 24 de Junho. Depois, a partir das 21h a Missa e Procissão das Velas na 

igreja matriz da Calheta. 

 Este ano cabe-nos fazer o tapete do Corpo de Deus no Funchal dia 20 de 

Junho, pedimos por favor a ajuda de todos com flores em caixas, 

separadas por cores 

 
 
 
Paróquia do Atouguia 

 Próxima Quarta-feira dia 29, reunião de preparação das nossas festas. 
  

Paróquia da Calheta 
 Próximo Domingo dia 2, arrematação na Estrela a partir das 17h 
  
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
 Próximo Domingo dia 2, arrematação na Estrela a partir das 17h 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia


Evangelho de domingo, dia 2 de Junho 2019 
Ascensão do Senhor - Solenidade - Ano B 

 

Evangelho segundo São Lucas 24,46-53. 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Está escrito que o Messias havia de 
sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia 

e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a 
todas as nações, começando por Jerusalém. 

Vós sois testemunhas disso». 
Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na 

cidade, até que sejais revestidos com a força do alto». 
Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-

os. 
Enquanto os abençoava, afastou-Se deles e foi elevado ao Céu. 
Eles prostraram-se diante de Jesus, e depois voltaram para Jerusalém com grande 

alegria. 
E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. 
Palavra da salvação. 

Papa desafia católicos a rezar por todos e em todas as situações 

O Papa Francisco disse hoje no Vaticano que os católicos devem rezar “em 
todas as situações” e por todas as pessoas, encerrando o ciclo de catequeses 
sobre o Pai-Nosso. 

“Nunca deixamos de falar ao Pai dos nossos irmãos e irmãs na humanidade, 
para que nenhum deles, especialmente os pobres, permaneçam sem uma 
consolação e uma porção de amor”, apelou, durante a audiência pública geral, 
que decorreu na Praça de São Pedro. 

Perante milhares de pessoas, Francisco sublinhou que a oração cristã nasce da 
“audácia de poder chamar Pai a Deus”, um “ato de intimidade filial”. 

“Este é o mistério da oração cristã: pela graça, somos atraídos ao diálogo de 
amor da Santíssima Trindade”, assinalou. 

O Papa saudou os peregrinos de língua portuguesa, incluindo o grupo da Rádio 
Renascença. 

“Neste mês dedicado à Virgem Maria, procurai contemplar mais intensamente 
a face do Senhor Jesus com a oração do Terço, para que Ele seja o centro dos 
vossos pensamentos, das vossas ações, da vossa vida”, declarou. 

Francisco deixou uma palavra para o cardeal Falcão, arcebispo emérito de 
Brasília, que está a festejar o 70.º aniversário de ordenação sacerdotal: “Um belo 
exemplo! Obrigado, eminência, pelo seu testemunho”. 

No final da audiência, o Papa cumprimentou Denis Mukwege, vencedor do 
Prémio Nobel da Paz em 2018.   Cidade do Vaticano, 22 mai 2019 (Ecclesia) 
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