
 
 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra»   

DOMINGO VII DA PÁSCOA - ASCENSÃO DO SENHOR – SOLENIDADE              21-05-2023 

Evangelho  Mt 28, 16-20  Perfumai de céu a vida 

Naquele tempo, os Onze discípulos parti-

ram para a Galileia, em direcção ao mon-

te 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 Fi-
lho e do Espírito Santo, ensinando-as a 
cumprir tudo o que vos mandei. Eu es-

tou sempre convosco até ao fim dos 

tempos».  

 Há uma passagem surpreendente nas pala-
vras de Jesus: a Mim foi dado todo o poder 
no Céu e na Terra. Ide, pois. Este "pois" é 
belíssimo: para Jesus é óbvio que cada coisa 
que é sua e também nossa. Tudo é para nós: 
a sua vida, a sua morte, a sua força. Ide, pois. 
Fazei discípulos de todos os povos... Com que 
propósito? Alistar devotos, fazer crescer o 
movimento com novos adeptos? Não, mas 
para um contágio, uma epidemia divina a 
derramar sobre a Terra. Ide, e perfumai de 
céu a vida que encontrardes, ensinai a arte 
de viver, assim como vistes fazer a Mim, mos-
trai-lhes o quanto eles são belos e grandes. 

Percurso: CAMINHO DO NORTE 

1º dia - Parte 1 (autocarro) - Porto / Vilalba  

  Parte 2 – Vilalba / Baamonde - 19 km 

2º dia - Baamonde - Sobrado dos Monxes - 34 km 

3º dia - Sobrado dos Monxes - Medín - 25 km 

4º dia - Medín - Santiago - 28 km 

5º dia - Santiago de Compostela  

Nº limite de inscrições: 42 Peregrinos  

Data limite das inscrições: 31 de Maio 

Encontros* de preparação: 02/06 e 29/09 

Caminhadas* de preparação: 01/07 e 23/09 

Informações e inscrições na secretaria 

paroquial.                

          * Com carácter obrigatório       

PEREGRINAÇÃO A PÉ A SANTIAGO DE COMPOSTELA 



PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO DAS ANTAS – DOMINGO VII DA PÁSCOA  21 MAI 2023 
http://www.paroquia-antas.pt / geral@paroquia-antas.pt / Tel.225021006 

INFORMAÇÕES PARA A COMUNIDADE 

 EUCARISTIA NA CAPELA DE BELÉM – Todos os sábados do mês de Maio, às 17h00. 

 TERÇO NO MÊS DE MARIA - Na Igreja, de segunda a sexta, às 18h30, sábado e domingo às 

18h00. Na Capela de Belém, será todos os dias de segunda a sexta, às 21h00, e aos sába-

dos, às 16h30, antes da Eucaristia.   

 PROCISSÃO DA LUZ NA CIDADE DA VIRGEM  - Dia 31 de maio, às 21h30, na Igreja da Trin-

dade, presidida por D. Manuel Linda, Bispo do Porto. Percurso: Ig. Trindade (início), Fer-

nandes Tomás, Santa Catarina, Passos Manuel, Pr. D. João I, Dr. Magalhães Lemos, Alia-

dos, Ig. Trindade (regresso).  

 PÃO DE SANTO ANTÓNIO - Estamos já a receber ofertas para o Pão de Santo António, 

através da catequese, nos dias das suas festas. Até ao dia 28 de maio, podem entregar os 

alimentos na secretaria (durante a semana) ou no final das Eucaristias. 

FESTA DE SANTO ANTÓNIO 2023 

É com muita alegria que voltamos a feste-

jar a Festa do nosso Padroeiro, Santo 

António. 

Este ano, como habitualmente, teremos a 

missa de Festa no dia 13 de junho, às 

19h15, terça-feira, presidida pelo Senhor 

Bispo do Porto, D. Manuel Linda.  

No dia 17 de junho, sábado, faremos um 

almoço no Centro Social das Antas, com 

o habitual “porco no espeto” e “sardinhas 

na broa”! Haverá muita animação e será, 

certamente, uma tarde bem passada, 

também com a presença dos nossos jo-

vens. Para melhor podermos organizar o 

almoço, solicitamos que façam a Inscrição 

na secretaria paroquial.  

No dia 19 de junho, segunda-feira, tere-

mos um concerto comemorativo na Capela de Santo António de Contumil, às 21h30, 

para celebrar o restauro que foi feito na talha no altar da Capela, que data da primeira 

metade do século XVII. Contamos com todos!   


