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Ó Cristo, Senhor,  
Filho Amantíssimo do Pai 

Vós não esqueceis criatura alguma. 
Protegei a Igreja, 
Enviai-lhe o sopro vivificante 
E o fogo do Vosso Espírito. 
Imprimi-lhe o sinal do Espírito Santo, 
Recordai aos baptizados 
Que são membros do Vosso Corpo. 
Radicai-os e edificai-os no amor. 
Abri-os ao louvor da Vossa Glória. 
Ajudai os homens a aproveitar o tempo, 
Para servirem o vosso Pai e todos os seus irmãos 
E viverem como filhos da Luz. 
         S. João Paulo II, Ascensão do Senhor, 1985 

A Palavra Redentora 
Nas palavras tornar presente a Palavra, a 
Palavra que vem de Deus, a Palavra que é 
Deus. Mas como poderemos, sendo parte des-
te mundo com todas as suas palavras, tornar 
presente Deus nas palavras, a não ser median-
te um processo de purificação do nosso pensar, 
que deve ser sobretudo também um processo 
de purificação das nossas palavras? Como po-
deremos abrir o mundo, e primeiro nós mes-
mos, à Palavra sem entrar no silêncio de Deus, 
do qual procede a sua Palavra? Para a purifi-
cação das nossas palavras, e portanto para a 
purificação das palavras do mundo, temos ne-
cessidade daquele silêncio que se torna con-
templação, que nos faz entrar no silêncio de 
Deus e assim chegar ao ponto onde nasce a 
Palavra, a Palavra redentora.             Bento XVI 

S. Bonifácio - 5 de Junho 
Nasceu na Inglaterra, cerca do ano 673. Fez a 
profissão religiosa e viveu como monge no 
mosteiro de Exeter. No ano 719 partiu para a 
Alemanha a pregar o Evangelho e obteve ex-
celentes resultados. Consagrado bispo, gover-
nou a Igreja de Mogúncia e, com a ajuda de 
vários colaboradores, fundou ou restaurou di-
versas Igrejas na Baviera, na Turíngia e na 
Francónia; também convocou concílios e pro-
mulgou leis. Quando evangelizava os frisões, 
foi assassinado pelos pagãos; o seu corpo foi 
sepultado no mosteiro de Fulda. 
 

Subamos Com Ele 
 
Hoje, o nosso Salvador subiu aos céus; suba 
também com Ele o nosso coração. Que a nossa 
alma esteja onde Ele está, e desde já descan-
saremos. Subamos de coração com Cristo, 
aguardando o dia prometido em que o segui-
remos também de corpo. Mas deveis saber 
que nem o orgulho, nem a avareza e a luxúria, 
sobem com o nosso Médico. Por isso, se quere-
mos seguir o Médico na sua Ascensão, deve-
mos deixar o fardo dos nossos erros e os nos-
sos pecados… Subamos com Ele e elevemos os 
nossos corações, enlaçados ao Senhor. A Res-
surreição do Senhor é a nossa esperança…a 
Ascensão do Senhor, a nossa glorificação! Por 
isso celebremos a Ascensão do Senhor com 
rectidão, fidelidade, devoção, santidade e 
piedade, e subamos com Ele, elevando os nos-
sos corações.                              Santo Agostinho 
 

Invocação ao Espírito Santo 
Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fiéis 
e acendei neles o fogo do Vosso amor. 
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 
e renovareis a face da terra. 
Oremos: 
Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos 
fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apre-
ciemos rectamente todas as coisas e gozemos 
sempre da sua consolação.  Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amen. 
 

Oração Pela Paz 
Cidade do Vaticano, 29/5/2014 (Ecclesia) – 
Os presidentes de Israel e da Palestina vão 
reunir-se com o Papa Francisco para um encon-
tro de oração no Vaticano, a 8 de junho, anun-
ciou hoje a sala de imprensa da Santa Sé. Shi-
mon Peres e Mahmoud Abbas tinham sido con-
vidados publicamente, este domingo, durante a 
viagem do Papa à Terra Santa, e a data pro-
posta foi aceite pelos dois lados. 

A Família: Vocação ao Amor  
e Serviço à Vida 

Consciente de que o matrimónio e a família 
constituem um dos bens mais preciosos da hu-
manidade, a Igreja quer fazer chegar a sua 
voz e oferecer a sua ajuda a quem, conhecen-
do já o valor do matrimónio e da família, pro-
cura vivê-lo fielmente, a quem, incerto e ansio-
so, anda à procura da verdade e a quem está 
impedido de viver livremente o próprio projec-
to familiar. Sustentando os primeiros, iluminan-
do os segundos e ajudando os outros, a Igreja 
oferece o seu serviço a cada homem interessa-
do nos caminhos do matrimónio e da família. 
Dirige-se particularmente aos jovens, que estão 
para encetar o seu caminho para o matrimónio 
e para a família, abrindo-lhes novos horizontes, 
ajudando-os a descobrir a beleza e a grande-
za da vocação ao amor e ao serviço da vida. 

Familiaris Consortio 1 


