
IV ENCONTRO DIOCESANO DE CUIDADORES 
 

No ano Missionário, o Secretariado Diocesano da 
Pastoral da Saúde (SDPS) organiza e promove o IV 
Encontro Diocesano de Cuidadores, subordinado 
ao tema: “Todos chamados à Missão de Cuidar”, 
que terá lugar no Domingo 2 de Junho de 2019, a 
partir das 15h, na Casa Diocesana de Vilar – Porto, 
sala 105 (este dia substitui o dia 16 de Junho, 
previsto no Plano Diocesano de Pastoral, em 
virtude de coincidir com o Dia Diocesano da Família 
e outras actividades da Diocese). O Encontro 
dirige-se a todos aqueles que estão envolvidos na 
Pastoral da Saúde e na Pastoral Social. Todos estão 
convidados. A entrada é livre. Para mais 
informações, ver no site da Diocese. 
 

18º DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA 
 

A 16 de Junho de 2019, na Festividade da 
Santíssima Trindade, realizar-se-á o Dia Diocesano 
da Família.  Serão homenageados os casais que, ao 
longo deste ano, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos de 
vida matrimonial. Para mais informações, consultar 
www.pastoralfamiliarporto.pt 
 

SER SOLIDÁRIO COM O GAF 
 

O Gabinete de Atendimento à Família (GAF) é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social, 
criada há 25 anos (25-05-1994) pela Ordem dos 
Carmelitas Descalços em Viana do Castelo. A 
consignação de IRS é um direito que permite aos 
contribuintes canalizarem parte do seu IRS em 
favor de uma obra social à sua escolha. Pode 
exercer esse direito a favor do GAF colocando o 
número de contribuinte 503 748 935. 

 

 

 

ASCENSÃO AO CÉU DA MINHA ALMA 
 

«Ascensão do Senhor ao Céu da minha alma.  

Farei todas as minhas coisas  

em união com Ele, por Ele e para Ele.  

Consolá-Lo-ei.  

Quero ser crucificada.  

Ele deixou-me os Seus cravos […]  

Esposo da minha alma,  

amo-Te.  

Sou toda tua.  

Sê todo meu.»  

 

(Santa Teresa dos Andes | 1900 - 1920  

Diário. Resoluções. 22) 

 

Jesus  

que hoje ascendeste ao Céu,  

entraste no céu da minha alma  

para aí permanecer sempre.  

Mesmo que não Te preste atenção,  

não deixas de me olhar com amor,  

mesmo que Te esqueças,  

Tu nunca me esqueces,  

mesmo que não acredite na Tua Pessoa,  

Tu não deixas de me amar e esperar.  

Fica comigo  

e, especialmente,  

que eu fique sempre conTigo.  

Assim seja! 
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“Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma 
nuvem escondeu-O a seus olhos” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O facto de hoje escutarmos duas versões da 

Ascensão de Jesus, as quais, embora escritas pelo 

mesmo evangelista (S. Lucas), não são de todo 

coincidentes, só nos obriga a não ficarmos pela 

simples leitura do texto – subida de Jesus para o 

Céu – e tentarmos chegar àquilo que S. Paulo pedia 

para os cristãos de Éfeso: compreendermos a 

esperança a que fomos chamados, os tesouros de 

glória da herança que nos está reservada entre os 

santos e a incomensurável grandeza do poder de 

Deus em favor dos crentes. 

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 

 
 
 
 
LEITURA I     Actos 1, 1-11 
 

«Elevou-Se à vista deles» 
 

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». 
 
SALMO RESPONSORIAL   Salmo 46 (47) 
 

Refrão: Ergue-Se Deus, o Senhor,  
em júbilo e ao som da trombeta. 
 

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.  
 

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

Deus é Rei do universo:  
cantai os hinos mais belos.  
Deus reina sobre os povos,  
Deus está sentado no seu trono sagrado. 
 
LEITURA II         Ef 1, 17-23 
 

«Colocou-O à sua direita nos Céus» 
 

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.  
 
EVANGELHO       Lc 24, 46-53 
 

«Enquanto os abençoava, foi elevado ao Céu» 
 

Conclusão do santo Evangelho segundo São Lucas  
 

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. 

 


