














Do Evangelho de S. Mateus

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».  
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“Eu estou sempre convosco”             (Mt 28, 20)
1. Portugal celebra este Domingo a festa da 
Ascensão de Jesus.  De entre as festas do 
mistério pascal, esta foi a última a ser 
introduzida no culto cristão, pelos finais do 
século IV. Nessa ocasião começou a celebrar-
se numa quinta-feira, precisamente quarenta 
dias depois da Páscoa, inspirada na passagem 
dos Actos dos Apóstolos que escutámos na 
primeira leitura. Enquanto que Lucas 
descreve a despedida de Jesus Ressuscitado 
em Jerusalém, Mateus situa-a na Galileia.  
Sabemos que para Mateus a Galileia é muito 
mais do que um ambiente geográfico. É o 
espaço teológico onde começa a missão da 
Igreja. Aquela região desprezada, olhada com 
desconfiança, habitada por semi-pagãos, foi 
escolhida por Jesus para aí iniciar a sua 
missão, e volta agora a ser o lugar no qual os 
seus discípulos são convidados a continuar o 
anúncio da Boa Nova, isto é, a evangelização. 
Que celebramos na Ascensão?

Actos 1, 1-11        Salmo 46 (47) 
Efésios 1, 17-23    Mateus 28, 16-20




2. É comum dizer-se que a Ascensão é a subida de 
Jesus ao céu. Como faz parte dos mistérios gloriosos 
do Rosário, é fácil encontrar quem lhe atribua este 
significado. Porém, esta resposta não é consensual. 
Alguns teólogos não apreciam o nome desta festividade. 
Dizem que o termo ‘ascensão’ não é o mais correcto 
porque evoca a categoria de espaço físico. Ora, de facto, 
Jesus ressuscitado não subiu ao céu no sentido literal 
da palavra. Deus não vive num ‘espaço’ físico. Assim, 
para que a subida de Jesus ao céu não se confunda com 
a imagem de um qualquer astronauta, estes teólogos 
preferem utilizar termos como ‘exaltação’, ou 
‘glorificação’. A Ascensão é, portanto, a glorificação 
plena de Jesus Cristo. O Filho foi exaltado como 
Senhor, para glória de Deus Pai. Podemos, então, dizer 
que a festa da Ascensão recorda que o céu, mais que 
um ‘lugar’, é um ‘estado’.

3. Se percebemos que o céu não é um espaço físico, 
mas é estar com Deus e em Deus, então passamos a 
olhar para Jesus de outra forma. Afinal a sua elevação 
não é um abandono. Ele não subiu para longe. Continua 
próximo de nós, ao nosso lado na peregrinação que 
fazemos sobre a terra. Esta verdade de fé é funda-
mental: Jesus não abandona os seus discípulos, mas está 
presente na vida da Igreja e por ela continua a velar, 
como um pastor vela pelo seu rebanho. Ele próprio o 
promete aos seus discípulos: “Eu estou sempre 
convosco até ao fim dos tempos” (Mt 28, 20). Apesar 
disso, hoje como ontem, “alguns ainda duvidavam” (v. 
17). A comunidade cristã é composta por pessoas que, 
como nós, têm fé no meio de dúvidas e incertezas. A 
missão dos apóstolos também passa por mostrar que 
Jesus está vivo e presente em nós.

Senhor Jesus, também a mim me pedes que 
anuncie pelo mundo a salvação. A Ascensão 
lembra-me que estar com Deus é a minha meta. 
Neste caminho, concede-me a luz que ilumina os 
olhos do coração e me faz intuir que Tu estás 
sempre presente. Estás vivo em mim e eu só vivo 
em ti. Amén.
Evangelho da Solenidade do Pentecostes:  João 16, 23b-28

Papa Francisco:
“Continuando a 
catequese sobre a oração, 
hoje meditaremos 
como o mistério da 
criação abre o coração 
do homem à oração. 
No Livro do Génesis, 
vemos como 
reiteradamente se insiste 
na bondade e beleza 
da criação. Diante de 
uma maravilha 
tão extraordinária 
e consciente da sua 
própria pequenez, 
o homem sente-se 
admirado e exultante, 
abrindo-se à presença 
de Deus na oração. 
Por outro lado, abrir-se 
à contemplação das 
belezas da natureza, 
no meio das amarguras 
e sofrimentos da vida, 
ajuda a reacender a 
fagulha que leva ao 
agradecimento e ao 
louvor pela própria 
existência e pela vocação 
de filhos do grande Rei. 
A oração é a primeira 
força da esperança. De 
facto, quem reza sabe 
que a esperança é maior 
do que o desalento, 
que o amor é mais forte 
do que a morte; por isso, 
os homens e mulheres de 
oração são como clarões 
de luz que lembram que 
a vida é um dom de Deus 
e que é muito breve 
para ser consumada 
na tristeza.

Audiência Geral, 20.05.2020









Curiosidades matemáticas…
* A especificidade do número 37
O número 37, número primo, tem 
características difíceis de encontrar em 
outro número. Vejamos: Multipliquemos 37 
por 3, por 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e por 27.
Agora reparemos nos produtos obtidos:
37 x 3 = 111 37 x 6 = 222
37 x 9 = 333 37 x 12 = 444
37 x 15 = 555 37 x 18 = 666
37 x 21 = 777 37 x 24 = 888
37 x 27 = 999
É curioso, não é!? O multiplicador é 3 ou 
múltiplo de 3; o primeiro produto é 111 e 
os restantes sempre mais 111 do que o 
anterior. Note-se ainda que a soma dos 
algarismos de cada um dos nove produtos 
se identifica exactamente com cada um dos 
multiplicadores (ex. 1+1+1 = 3; 2+2+2= 6).
…………………………………..……………………………….……………………………..

Neste tempo de distanciamento
até a natureza entende a 

importância de um abraço!

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
No restaurante…
- Ó rapaz, está aqui um cabelo na sopa!
- Deixe ver. Ah! É ruço. É do ajudante do 
cozinheiro. Não tem importância, porque 
ele ainda lá tem muitos…

Entre amigos…
- Eu gostava tanto da Rita. Vê lá tu, que lhe 
cheguei a escrever 245 cartas de amor!
- E agora já não lhe escreves mais porquê?
- Oh, porque casou há dias com o carteiro!

À porta da igreja
Num dia de casamento, no fim da 
cerimónia, um rapazito exclama:
- A noiva não é parva! Não! Entrou de 
braço dado com um velhote, e agora sai da 
igreja nos braços de um rapaz novo!

Relato de outro casamento
- É pá, nem imaginas o escândalo! 
- Então, que foi?
- No momento em que a noiva estava a 
chegar ao altar, o noivo correu para fora 
da igreja e desapareceu!
- A sério? Terá perdido a razão?!
- Não! Recuperou-a naquele momento!

Ora, veja lá se adivinha!?
1. Qual é a terra portuguesa que serve de 
raia?

2. E qual é a terra portuguesa que ainda 
está por baptizar?

3. O que é que se vê uma vez num minuto, 
duas vezes num momento, e jamais se vê 
num século?

4. Que diferença há entre um tonto e um 
espelho?

5. Quanto lados tem um pote arredondado?

Soluções do Boletim nº 27 (17.05.2020)
1) a letra «o»; 2) a água da chuva; 3) borregos.



93.º Aniversário dos Bombeiros 
Voluntários do Fundão
A Associação Humanitária dos Bombeiros 
do Fundão assinala este domingo, dia 24 de 
Maio, o seu 93.º aniversário. Apesar das 
contingências que todos ainda vivemos, 
haverá dois pequenos gestos a assinalar 
este acontecimento. Às 9h00 far-se-á o 
hastear das bandeiras, seguindo-se uma 
romagem simbólica até ao talhão dos 
bombeiros, no cemitério da cidade. 
A paróquia também se associa a esta 
cerimónia, saudando os corpos sociais da 
Associação Humanitária, toda a corporação 
dos Bombeiros, os jovens candidatos em 
formação, os familiares e amigos de todos 
os que constituem esta preciosa instituição. 

Semana “Laudato Si”
Termina hoje a Semana Mundial “Laudato 
Si”, convocada pelo Papa Francisco para 
comemorar  o quinto aniversário da 
publicação da encíclica social ‘Laudato Si’. A 
melhor forma de celebrar esta efeméride, é 
cuidar desta “Casa Comum” em que  todos 
vivemos. E, se possível, ler este impressio-
nante texto do Papa Francisco. É possível 
lê-lo gratuitamente aqui.

Horários das Missas no Fundão:
- Igreja Matriz:
   Sábados:18h30 e 21h30
   Domingos: 08h30,  11h00 e 17h00
   Segundas e Quartas-feiras: 08h30
   Quintas e Sextas-feiras: 19h15
   Terças-feira: só haverá Missa no Hospital
- Capela do Hospital do Fundão: 
   Sábados: 16h30
   Terças, Quartas e Quintas-feiras: 16h30
- Capelas da Misericórdia:
   Aqui as Missas continuarão suspensas 
   por mais algum tempo.

Escuteiros estiveram unidos
Mais de 70.000 escuteiros portugueses 
foram desafiados a participar no Acanto-
Nac2020, que consistiu em cada um 
acantonar na sua própria casa, podendo 
participar em múltiplos workshops digitais. 

Processo Eleitoral no
Agrupamento 120 do Fundão
O Agrupamento 120 do CNE da paróquia 
do Fundão vai a votos no início do mês de 
Junho. Em nome da Paróquia do Fundão, e 
dos escuteiros da Região da Guarda desde 
já se agradece toda a dedicação que a 
actual direcção, chefiada pelo Chefe Beto 
Martins, teve na construção do Campo 
Gardunha, uma estrutura de excelência, 
certificada pelo CNE Nacional, e que muito 
orgulha e honra a cidade e a toda a região. 

Escuteiros, Guias de Portugal
e Fraternidade, juntos no apoio 
ao Banco Alimentar
Os três ramos do Escutismo presentes na 
Paróquia do Fundão associam-se ao Banco 
Alimentar na recolha de alimentos que está 
a decorrer a nível nacional. Quem quiser 
ajudar o Banco Alimentar pode trazer 
alimentos não perecíveis nos dias 30 e 31 
de Maio, e entregá-los junto à Igreja Matriz, 
aos voluntários que os estiverem a receber 
e que depois os entregarão no Banco 
Alimentar da Cova da Beira, na Boidobra.

Jovens de Taizé rezam online
Pelo terceiro mês consecutivo, os jovens 
do Fundão, ligados a Taizé, vão rezar através 
das plataformas digitais. É já esta sexta-feira, 
dia 29 de Maio, às 21h30.

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

