
Torne em Missão  

 
CAMINHADA DE ORAÇÃO DA ASCENÇÃO AO PENTECOSTES  

No contexto do caminhar que nos propomos realizar em Igreja desde a As-
censão ao Pentecostes ganha especial relevância o compromisso de Oração 
que nos é proposto. Seguindo o exemplo dos apóstolos e dos discípulos… 
“propomo-nos tomar parte nas reuniões de oração com regularidade e no 
mesmo espírito” (Atos 1,14). 

… O compromisso de Oração da Ascensão ao Pentecostes reclama então es-
ta disponibilidade interior não tanto para fazermos mas antes para acolher-
mos e mais para ouvir a Deus do que para falar com Deus. Com Cristo e na 
ação do Espírito anto podemos orar a Deus de um modo diferente. Chaman-
do a Deus Pai como Jesus nos ensinou entramos na intimidade de uma rela-
ção filial viva e operante. Somos por Cristo introduzidos na ambiência comu-
nitária da Santíssima Trindade. Então ORAR é aceitar este convite à relação 
pessoal e intima com Deus e a uma proximidade que por vezes até nos in-
quieta e desafia: “falamos a Deus como filhos e filhas e relacionamo-nos 
com um Deus que na sua própria liberdade e vontade decidiu não estar 
afastado, mas próximo”. 

O compromisso de Oração da Ascensão ao Pentecostes  reclama em si mes-
mo esta abertura à novidade, ao novo entendimento, ao novo caminho, à 
nova visão que Deus sempre nos oferece. Neste Espírito e nesta disponibili-
dade uma coisa é certa: nada ficará como antes na nossa vida individual e 
eclesial porque “quem vive unido a Cristo torna-se uma pessoa nova. As coi-
sas antigas passaram. Tudo é novo” (2 Cor. 5,10)  

… É claro que este compromisso de oração requer temo, método e disciplina 
que não acontecem sem sacrifício … O usufruto da oração cristã só acontece 
com empenhamento pessoal. O sentido do discipulado intencional passa ne-
cessariamente por aqui e é aqui - na prática ou não da  …/... 
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…/… Oração diária  - que se define a nossa vida pessoal, o nosso com-
promisso comunitário com os outros e o nosso empenhamento na Mis-
são e crescimento da Igreja. Muitas das limitações e insuficiências da 
Igreja que somos, requerem para serem ultrapassadas, uma Igreja e 
cristãos com uma prática de oração mais definida, firme, constante e 
assumida. 

… Neste sentido o compromisso de Oração da Ascensão ao Pentecostes  
é uma oportunidade para que cada um de nós e a igreja no seu todo se 
fundamente mais e mais na vivência e na prática da Oração diária guia-
da pelo Espírito Santo… Nada nem ninguém pode impedir a ação do 
Santo Espírito, o que se nos pede é que o deixemos fluir em nós e o 
possamos sentir qual sopro e vento que nos refresca e acalenta no nos-
so caminhar de peregrinos porque Ele “está ao  nosso lado e dentro de 
nós mesmos” (João 14,17)  
               n Homília da Festa da Ascensão 2019, D. Jorge Pina Cabral 
 

PROPOSTA “Orar por 5” 
 

Pense em cinco pessoas que conhece; podem ser membros da sua fa-
mília, amigos, ou até líderes nacionais, e que de momento não seguem 
ou não conhecem Jesus Cristo. Ore por eles todos os dias, da Ascensão 
(30.05) ao Pentecostes (9.06), para que eles possam conhecer o amor 
salvador de Deus em Jesus Cristo. Coloque esses nomes no cartão que 
lhe foi distribuído. Entregue-o a outras pessoas para, desse modo, alar-
gar este movimento de Oração. Seguem-se sugestões de Oração diária: 

Dia da Ascensão -Jesus 

Ore pelos seus cinco para que encontrem Jesus em toda a sua beleza, 
graça, desafio e amor. Que eles possam dizer como S. Paulo: “Para 
mim viver é Cristo”. 
Sexta-feira depois da Ascensão  - Louvor 

Ore para que eles possam sentir tudo o que Deus lhes concedeu nas 
suas vidas, e tudo o que lhes oferece em Jesus Cristo. Que eles possam 
louvar a Deus. 

Sábado após a Ascensão  - Gratidão 

Ore para que eles reconheçam a bondade de Deus nas suas vidas, vol-
tando-se para Ele em gratidão e confiança. 

Domingo após a Ascensão  - Perdão 

Ore para que os seus cinco sejam guiados pelo Espírito Santo na com-
preensão do sacrifício do amor de Deus por eles em Cristo, e que este 
grande amor redentor os conduza ao arrependimento. 

Segunda-feira  - Oferta 

Ore para que o Espírito Santo lhes conceda uma compreensão da vida 
em toda a sua plenitude e tudo coloquem à disposição de Deus. 



Terça-feira - Ore por 

Ore para que a unção do Espírito Santo seja derramada na vida dos 
seus 5, enquanto ora por situações específicas que eles enfrentam. 

Quarta-feira  - Ajuda 

Ore para que eles saibam que nunca terão que enfrentar nada sozi-
nhos, mas que na sua necessidade podem pedir ajuda de Deus. 

Quinta-feira  - Adoração 

Ore para que o olhar dos seus 5 esteja aberto a tudo o que Jesus lhes 
oferece e possam voltar as suas face para ele e usufruir do seu amor. 

Sexta-feira  - Celebração 

Ore por si mesmo e outros que o Senhor envie para ajudar os seus 
cinco a encontrar o caminho para Deus, e possam acolher o abraço 
amoroso de Deus. 

Sábado  - Silêncio 

Ore para que o Espírito Santo grave no seu  coração os desejos do 
céu para os cinco. 

Dia de Pentecostes  - Venha o Teu Reino 

Ore “Venha o Teu Reino” pelos seus cinco, para que eles alegremen-
te vivam o Reino de Deus e se sintam chamados por Deus a orarem 
“Venha o Teu Reino” 

Dia 2:  Deolindo Floriano dos San-
tos Silva 
Dia 2: João Augusto Pinto Almeida 

Dia 7: Angélica Cristina Silveira 
Vieira 

Dia 13: Paulo Fernando Pestana 
Santos Silva 
Dia 14: Francisco Manuel Carneiro 
Guedes Coelho 

Dia 15: Maria dos Anjos O. Santos 
Azevedo  

Dia 16: Maria Elvira Rodrigues 
Schenck Rosa Carvalho 
Dia 16: António Manuel  Santos 
Pinto da Silva 

SDia 16: Paula Cristina Santos Silva 

Dia 18: Maria Laura Simões Santos 

Rocha 
Dia 18: Maria José Rocha Santos 
Dia 20 : Inês Garrido Santos 
Dia 21: Matilde M. C. de Sousa 
Fernandes 
Dia 23: Maria Paula Tavares Pina 
Cabral 
Dia 25: Umbelina Peres dos Pas-
sos Apura 
Dia 25: Daniela Sofia Meneses 
Lessa Correia 
Dia 29: Carla Eduarda M.Ferreira 
Fonseca 
Dia 30: Cristina Dias Carneiro 
Dia 30: Cecília Virgínia Peres Pas-
sos Apura 
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Paróquia de S. João Evangelista (Torne) 

www.igrejadotorne.org 
torne@igreja-lusitana.org 

 

Pároco: Sr. Bispo D.Jorge de Pina Cabral  
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm) 

 

Junta Paroquial, Presidente: Leitor Engº Jaime Dias  
Telem: 915601983  

 

Diariamente Igreja aberta à tarde para recolhimento e oração.  
 

Para visitas Domiciliárias por favor contactar o Pároco ou  
algum membro da Junta  

 
Todos são bem-vindos! 
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Domingos às 11h00   
Culto Eucarístico e Escola Dominical para crianças 

Quartas-feiras às 9h00   

Oração da manhã 

Grupos do “Peregrino” : 

Sábados às 18h00 (quinzenal); 
Segundas-feiras às 21h30 - para jovens, quinzenal 

Domingo 2 de Junho 

 Entrega de Cabazes alimentares no final do culto dominical 
Sábado, 9 de Junho, às 15h00 

Culto Eucarístico, celebração  final  da Caminhada Pascal de oração 
“Venha O Teu Reino” , na Catedral de S.Paulo  

Quinta-feira 20 Junho, às 21h30 

Oração no Torne com a comunidade da Serra do Pilar 

Sábado, 29 de Junho, às 15h00 

Culto Eucarístico, com a Ordenação a Diáconos de Jaime Dias, Pedro 
Fernandes e Sérgio Cabaço, na Catedral de S.Paulo 

Domingo, 30 de Junho, às 11h00 

Culto Eucarístico, Encerramento das Atividades da Escola Dominical 


