
FICHA TÉCNICA  
Propriedade: Paróquia de S. João da Ribeira • Diretor: Pe. Manuel de Almeida e Sousa 

• Publicação: Semanal • Tiragem: 300 Ex. tel. 258 944 132 • E-mail: parocoribeira@diocesedeviana.pt  
• Site: www.paroquias-ribeira-fornelos-queijada.com  • Facebook: Paroquias Ribeira Fornelos Queijada 

• Isento a) nº 1 art 12º DR 8/1999 de 9 de junho. 

Dia Hora Intenções 

Segunda 
30 

19:30 
 

- Eucaristia e devoção do mês de Maio. 

Terça 
31 

21:00 
 

Eucaristia seguida de Procissão de Velas. - Nossa Senhora de 
Fátima - m. c. António Lopes Dias (pg); 
 - Agostinho Martins Marques Armada e Familiares - m. c. Espo-
sa;  
- Nossa Senhora de Fátima - m. c. Conceição Silva. 

Quarta 
01 

19:30 
 

- VIº Aniv. - António Gomes - m. c. Maria da Conceição Guima-
rães Esteves; 
- Guilhermina de Oliveira, Familiares, Delfina Rosa Dias e Famili-
ares - m. c. filha Rosa. 

Quinta 
02 

19:30 
 

- Eucaristia, Adoração e Vésperas: 
- Liga de Amigos e Vocações; 
- Manuel Pereira da Costa (9/30) - m. c. Irmãos e Sobrinhos (pg). 

Sexta 
03 

19:30 
 

- Irmãos vivos e falecidos do Apostolado da Oração. 

Sábado 
04 

19:15 
 

Igreja Paroquial:  
- Maria Ascensão Oliveira Pimenta Vieitas - m. c. filho João; 
- João Dias Fernandes - m. c. Família. 

 
Domingo 

05 
 

 
07:00 

 
 

11:00 
 
 
 

Domingo de Pentecostes 
 

- João Correia Amorim, Esposa e Família - m. c. Ana Araújo 
Amorim. 
 
- Augusto Gomes de Sousa - m. c. Esposa;  
- Manuel Pereira da Costa (10/30) - m. c. Irmãos e Sobrinhos 
(pg); 
- IIº Aniv - José Redondo Gonçalves, Pais e Sogros - m. c. Espo-
sa (pg). 

  - Quarta-feira , dia 01, às 14:00 horas: Visita aos doentes de Crasto.  
  - Quinta-feira , dia 02, às 09:00 horas: Visita aos doentes de Talharezes, Para-

dela e Ribeira.  
- Quinta-feira , dia 02, às 18:30 horas: Reunião das Zeladoras do Apostolado da 
Oração.                  Boa Semana! Iª Leitura: At 2, 1 - 11; 

Salmo Responsorial:  103 (104); 

IIª Leitura: Cor 12, 3b - 7. 12 - 13; 

Evangelho: Jo 20, 19 - 23. 

O JOANINO 
Nº 1186 – 29 de Maio a 04 de Junho de 2022 

 DOMINGO DA ASCENSÃO 

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere que, no final de um cami-
nho percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, em comunhão com Deus. Sugere, 
também, que Jesus nos deixou o testemunho e que somos agora nós, seus seguidores, que 
devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo. 

O Evangelho apresenta-nos as palavras de despedida de Jesus que definem a missão dos 
discípulos no mundo. Faz, também, referência à alegria dos discípulos: essa alegria resulta do 
reconhecimento da presença no mundo do projeto salvador de Deus e resulta do facto de a 
ascensão de Jesus ter acrescentado à vida dos crentes um novo sentido. 

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, depois de ter apre-
sentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus – a 
mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo caminho de Jesus. Quanto aos dis-
cípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante, mas têm de ir 
para o meio dos homens continuar o projeto de Jesus. 

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram cha-
mados. Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos – mem-
bros do mesmo “corpo” – e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo resi-
de nesse “corpo”.                                                                                                 In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
Domingo de Pentecostes 
 05 de Junho de 2022 

Primeira Leitura: 

Leitura dos Atos dos Apóstolos  
Quando chegou o dia de Pentecostes, os 

Apóstolos estavam todos reunidos no 
mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, 
vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a 
casa onde se encontravam. Viram então 
aparecer uma espécie de línguas de fogo, 
que se iam dividindo, e poisou uma sobre 
cada um deles. Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar outras 
línguas, conforme o Espírito lhes conce-
dia que se exprimissem. Residiam em 
Jerusalém judeus piedosos, procedentes 
de todas as nações que há debaixo do céu. 
Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-
se e ficou muito admirada, pois cada qual 
os ouvia falar na sua própria língua. Ató-
nitos e maravilhados, diziam: «Não são 
todos galileus os que estão a falar? Então, 
como é que os ouve cada um de nós falar 
na sua própria língua? Partos, medos, 
elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da 
Judeia e da Capadócia, do Ponto e da 
Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egipto e 
das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, 
colonos de Roma, tanto judeus como pro-
sélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los 
proclamar nas nossas línguas as maravi-
lhas de Deus».  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Enviai, Senhor, o vosso Espírito e reno-
vai a face da terra. 

Ou: Mandai, Senhor o vosso Espírito, e 
renovai a terra. 
Segunda Leitura: 

Leitura da Primeira Epístola do apósto-
lo S. Paulo aos Coríntios  

Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o 
Senhor» a não ser pela ação do Espírito 
Santo. De facto, há diversidade de dons 
espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor 

é o mesmo. Há diversas operações, mas é 
o mesmo Deus que opera tudo em todos. 
Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como 
o corpo é um só e tem muitos membros e 
todos os membros, apesar de numerosos, 
constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. Na verdade, todos nós 
– judeus e gregos, escravos e homens 
livres – fomos batizados num só Espírito, 
para constituirmos um só Corpo. E a to-
dos nos foi dado a beber um único Espíri-
to.  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: 

Vinde, Espírito Santo, enchei os cora-
ções dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do vosso amor.  
Evangelho: Jo, 20, 19 - 23. 

 
ESCUTAR  

COM O OUVIDO DO CORAÇÃO 
 

Queridos irmãos e irmãs! 
No ano passado, refletimos sobre a ne-

cessidade de «ir e ver» para descobrir a 
realidade e poder narrá-la a partir da ex-
periência dos acontecimentos e do encon-
tro com as pessoas. Continuando nesta 
linha, quero agora fixar a atenção noutro 
verbo, «escutar», que é decisivo na gra-
mática da comunicação e condição para 
um autêntico diálogo. 

Com efeito, estamos a perder a capaci-
dade 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 de-
senvolvimento em campo comunicativo e 
informativo, através das várias ofertas de 
podcast e chat audio, confirmando que a 
escuta continua essencial para a comuni-
cação humana. 

A um médico ilustre, habituado a cuidar 
das feridas da alma, foi-lhe perguntada 
qual era a maior necessidade dos seres 

humanos. Respondeu: «O desejo ilimita-
do de ser ouvidos». Apesar de frequente-
mente oculto, é um desejo que interpela 
toda a pessoa chamada a ser educadora, 
formadora, ou que desempenhe de algum 
modo o papel de comunicador: os pais e 
os professores, os pastores e os agentes 
pastorais, os operadores da informação e 
quantos prestam um serviço social ou 
político. 

Escutar com o ouvido do coração 
A partir das páginas bíblicas aprende-

mos que a escuta não significa apenas 
uma perceção acústica, mas está essenci-
almente ligada à relação dialogal entre 
Deus e a humanidade. O «shema’ Israel – 
escuta, Israel» (Dt 6, 4) – as palavras 
iniciais do primeiro mandamento do De-
cálogo – é continuamente lembrado na 
Bíblia, a ponto de São Paulo afirmar que 
«a fé vem da escuta» (Rm 10, 17). De 
facto, a iniciativa é de Deus, que nos fala, 
e a ela correspondemos escutando-O; e 
mesmo este escutar fundamentalmente 
provém da sua graça, como acontece com 
o recém-nascido que responde ao olhar e 
à voz da mãe e do pai. Entre os cinco 
sentidos, parece que Deus privilegie pre-
cisamente o ouvido, talvez por ser menos 
invasivo, mais discreto do que a vista, 
deixando consequentemente mais livre o 
ser humano. 

A escuta corresponde ao estilo humilde 
de Deus. Ela permite a Deus revelar-Se 
como Aquele que, falando, cria o homem 
à sua imagem e, ouvindo-o, reconhece-o 
como seu interlocutor. Deus ama o ho-
mem: por isso lhe dirige a Palavra, por 
isso «inclina o ouvido» para o escutar. 

O homem, ao contrário, tende a fugir da 
relação, a virar as costas e «fechar os 
ouvidos» para não ter de escutar. Esta 
recusa de ouvir acaba muitas vezes por se 
transformar em agressividade sobre o 
outro, como aconteceu com os ouvintes 
do diácono Estêvão que, tapando os ouvi-
dos, atiraram-se todos juntos contra ele 
(cf. At 7, 57). 

Assim temos, por um lado, Deus que 
sempre Se revela comunicando-Se livre-
mente, e, por outro, o homem, a quem é 
pedido para sintonizar-se, colocar-se à 
escuta. O Senhor chama explicitamente o 
homem a uma aliança de amor, para que 
possa tornar-se plenamente aquilo que é: 
imagem e semelhança de Deus na sua 
capacidade de ouvir, acolher, dar espaço 
ao outro. No fundo, a escuta é uma di-
mensão do amor. 

Por isso Jesus convida os seus discípu-
los a verificar a qualidade da sua escuta. 
«Vede, pois, como ouvis» (Lc 8, 18): faz-
lhes esta exortação depois de ter contado 
a parábola do semeador, sugerindo assim 
que não basta ouvir, é preciso fazê-lo 
bem. Só quem acolhe a Palavra com o 
coração «bom e virtuoso» e A guarda 
fielmente é que produz frutos de vida e 
salvação (cf. Lc 8, 15). Só prestando 
atenção a quem ouvimos, àquilo que ou-
vimos 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 proximida-
de» (Francisco, Exort. ap. Evangelii gau-
dium, 171). 

Ouvidos, temo-los todos; mas muitas 
vezes mesmo quem possui um ouvido 
perfeito, não consegue escutar o outro. 
Pois existe uma surdez interior, pior do 
que a física. De facto, a escuta não tem a 
ver apenas com o sentido do ouvido, mas 
com a pessoa toda. A verdadeira sede da 
escuta é o coração. O rei Salomão, apesar 
de ainda muito jovem, demonstrou-se 
sábio ao pedir ao Senhor que lhe conce-
desse «um coração que escuta» ( 1 Rs 3, 
9). E Santo Agostinho convidava a escu-
tar com o coração ( corde audire), a aco-
lher as palavras, não exteriormente nos 
ouvidos, mas espiritualmente nos cora-
ções: «Não tenhais o coração nos ouvi-
dos, mas os ouvidos no coração» . 

(cont) 
 

Papa Francisco 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_acompanhamento_pessoal_dos_processos_de_crescimento
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#O_acompanhamento_pessoal_dos_processos_de_crescimento

