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“Vamos para diante se a nossa 
esperança se nutre de Deus e de Deus 
toma brios, ajudando-nos Ele a que 
refreemos toda a concupiscência. Lutemos: 
o nosso combate trava-se na presença de 
Quem nos olha e ajuda” (S. Josemaria). 

Santa Maria, Virgem fiel, Mãe de 
misericórdia, vida, doçura, esperança 
nossa, ajudar-nos-á a levar a bom termo o 
nosso esforço por ser fiéis, nesta luta 
constante por cumprir a Vontade de Deus. 

“O Deus da esperança nos encha 
plenamente de alegria e paz na nossa fé, a 
fim de que superabunde em nós a 
esperança, pela virtude do Espírito Santo” 
(Rom 15, 13). 
____________________________________________

          Papa Francisco 

(Criatividade) 
 

Se, para construir, tivermos sempre de 
derrubar e espezinhar o que outros fizeram 
antes, como poderemos fundar algo de 
sólido? 

 

(Mensagesm do Cardeal Jorge Mário        
Bergóglio, S.J., Arcebispo de Buenos      
Aires  (Argentina)   às  Comunidades      
Educativas. 09-04-2005.) 

____________________________________________ 

Viver com Jesus Cristo 
 

Jesus Cristo morreu por nós pregado na 
Cruz. Ressuscitou glorioso na manhã do 
Domingo de Páscoa. Quarenta dias depois 
foi a Sua Ascensão. 

Ele está connosco para nos ajudar a 
cumprir a missão que nos confiou. Um dia 
esperamos viver para sempre com Ele no 
Céu.  
____________________________________________ 

Visita-nos 

www.paroquiascesf.com 

 

Eutanásia 

Perguntas e Respostas 
 

22 –  A eutanásia está a ser praticada em 
doentes psiquiátricos? Que consequên-
cias daí podem advir? 
 

Sim. Um estudo realizado na Holanda, 
entre 2011 e meados de 2014, revelou isso 
mesmo, sendo que a maioria dos casos de 
eutanásia devido a doenças pasiquiátricas 
(N=66) correspondiam a mulheres (cerca de 
70%), com várias doenças psiquiátricas 
crónicas, e socialmente isoladas. Cerca de 
25% dos casos tinham idades compreendi-
das entre 30 e os 50 anos. A depressão e 
as perturbações de ansiedade foram as 
principais patologias psiquiátricas apresen-
tadas pelos doentes (56%). Além disso, em 
24% dos casos, os pareceres dos médicos 
psiquiátras não foram no sentido  de 
justificar o pedido de eutanásia. Porém, 
nestes casos, a comissão legalmente 
prevista decide geralmente em favor da 
prática da eutanásia. 

(... Continua) 
____________________________________________ 

Sabias que... 
 

Galileia dos Gentios 
 

Os Evangelhos citam com frequência a 
região da Galileia. Não é apenas um dado 
geográfico, é, isso sim, um ensinamento 
para as primeiras comunidades cristãs: na 
Galileia conviviam judeus e pagãos. Isaías 
chama-lhe “Galileia dos gentios”. Em hebreu 
“Haggalil Haggoyim”. 

Citando a região da Galileia, os 
evangelistas sublinham que  a mensagem 
de Jesus é também para os pagãos, não é 
apenas para o povo de Israel. 

O amor de Deus é universal, não pode 
ficar remetido a fronteiras estreitas.  

 

És insubstituível (5) 

 

Porquê? Porque nem sequer 
descobrimos que a pior miséria humana se 
encontra no campo da emoção. O homem 
sonha viver dias felizes, mas não sabe 
conquistar a felicidade. Os poderosos 
tentaram dominá-la. Cercaram-na com 
exércitos, encurralaram-na com armas, 
pressionaram-na com as suas vitórias. Mas 
a felicidade deixou-os atónitos, pois o poder 
nunca conseguiu controlá-la. 
____________________________________________ 

Adágio Popular 
 

Quando chove na Ascensão, 
até as pedrinhas são pouco. 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

Num cinema duma estância de 
veraneio, um turista sente necessidade de ir 
aos lavabos. Levanta-se, tropeça noutro 
espectador e pisa-lhe um pé. Quando volta, 
pergunta ao outro: 

– Oiça, você é a pessoa que eu pisei há 
bocado? 

– Sou, pois! Até que enfim vai pedir-me 
desculpa! 

– Bem, o que eu queria mesmo era ter a 
certeza de qual era o meu lugar nesta fila!  
____________________________________________ 

A Fechar 
 

A mente de um fanático é como a 
pupila do olho: quanto mais a luz incide 
sobre ela, mais se fecha. 

                                       (Oliver Wqendell Holmes) 

____________________________________________ 

Até para a semana se Deus quiser 

 

Ascensão do Senhor 
 
Celebramos hoje a Solenidade da 

Ascensão do Senhor. Jesus foi glorificado 
na sua santa Humanidade, entrando na 
glória do Céu. Jesus precede-nos no Reino 
glorioso do Pai, para que nós, seus 
discípulos, vivamos na esperança de virmos 
a participar também na sua glória. 

É o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais. O Senhor deu-nos este mandato: 
“Sereis minhas testemunhas até aos confins 
da terra” (Act 1,5). Os Meios de Comuni-
cação Social têm, sem dúvida, uma impor-
tância fundamental neste testemunho 
cristão. 
____________________________________________ 

 1.ª Leitura  (Act 1, 1-11) 

 
Monição: 

 
São Lucas, no início dos Actos dos Apóstolos, 

conta-nos como foi a Ascensão de Jesus ao Céu. 
 

Leitura: 
 

 
Leitura dos Actos dos Apóstolos 

 

1No meu primeiro livro, ó Teófilo, 
narrei todas as coisas que Jesus 
começou a fazer e a ensinar, desde o 
princípio 2até ao dia em que foi elevado 
ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito 
Santo, as suas instruções aos Apóstolos 
que escolhera. 3Foi 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. 4Um 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. 
5Na verdade, João baptizou com água; 
vós, porém, sereis baptizados no Espírito 
Santo, dentro de poucos dias». 6Aqueles 
que se tinham reunido começaram a 
perguntar: «Senhor, é agora que vais 
restaurar o reino de Israel?» 7Ele respon-  

 

 

 

deu-lhes: «Não vos compete saber os 
tempos ou os momentos que o Pai 
determinou com a sua autoridade; 8mas 
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». 9Dito isto, elevou-Se à vista deles 
e uma nuvem escondeu-O a seus olhos. 
10E estando de olhar fito no Céu, 
enquanto Jesus Se afastava, apresenta-
ram-se-lhes dois homens vestidos de 
branco, 11que 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». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Terás, Leitor, o cuidado de distinguir o estilo 
narrativo, do discurso directo. Não é difícil, mas 
não dispensa uma boa preparação. 

Entretanto, toma cuidado com palavras que 
aches dever isolar e exercitar. 

 

Comentário: 
 

Lucas começa o livro dos Actos com a 
referência ao mesmo facto com que tinha 
terminado o seu Evangelho; a Ascensão 
desempenha assim na sua obra um papel 
de charneira, pois assinala tanto a ligação 
como a distinção entre a história de Jesus, 
que se realiza aqui na terra (o Evangelho), e 
a história da Igreja que então tem o seu 
início (Actos).  

V.3 «Aparecendo-lhes durante 40 
dias». Esta precisão do historiador Lucas 
permite-nos esclarecer algo que no seu 
Evangelho não tinha ficado claro quanto ao 
dia da Ascensão, pois o leitor poderia ter 
ficado a pensar que se tinha dado no dia da 
Ressurreição. A verdade é que a Ascensão 
faz parte da glorificação e exaltação de 
Jesus; por isso São João parece pretender 
uni-la à Ressurreição, nas palavras de 
Jesus a Madalena (Jo 20, 17), podendo 
falar-se duma ascensão invisível na Páscoa 
de Jesus, sem que em nada se diminua o 
valor  do  facto  sucedido  40  dias  depois e  
 
 
 
 
 
 

 

aqui relatado, a Ascensão visível de Jesus, 
que marca um fim das manifestações 
visíveis aos discípulos, «testemunhas da 
Ressurreição estabelecidas por Deus». A 
Ascensão visível engloba também uma 
certa glorificação acidental do Senhor 
ressuscitado, «pela dignidade do lugar a 
que ascendia», como diz São Tomás de 
Aquino (Sum. Theol., III, q. 57, a. 1).  

Há numerosas referências à Ascensão 
no Novo Testamento: Jo 6, 62; 20, 17; 1 Tim 
3, 26; 1 Pe 3, 22; Ef 4, 9-10; Hbr 9, 24; etc.. 
Mas a Ascensão tem, além disso, um valor 
existencial excepcional, pois nos atinge hoje 
em cheio: Cristo, ao colocar à direita da 
glória do Pai a nossa frágil natureza 
humana unida à Sua Divindade, enche-nos 
de esperança em que também nós havemos 
de chegar ao Céu e diz-nos que é lá a 
nossa morada, onde, desde já, devem estar 
os nossos corações, pois ali está a nossa 
Cabeça, Cristo. 

V.4 «A Promessa do Pai, da qual Me 
ouvistes falar». Na despedida da Última 
Ceia, Jesus não se cansou de falar aos 
discípulos do Espírito Santo: Jo 14, 16-
17.26; 16, 7-15.  

V.5 «Baptizados no Espírito Santo», 
isto é, inundados de enorme força e luz do 
Espírito Santo, cheio dos seus dons, dez 
dias depois (cf. Act 2, 1-4).  

V.8 «Minhas Testemunha em 
Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e 
até aos confins da Terra». Estas Palavras 
do Senhor são apresentadas por São Lucas 
para servirem de resumo temático e 
estruturante do seu livro de Actos. O que 
nele nos vai contar ilustrará como a fé cristã 
se vai desenvolver progressivamente 
seguindo estas três etapas geográficas: 
Jerusalém (Act 2 – 7); Judeia e Samaria (8 
– 12); até aos confins da Terra (13 – 28). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6) 

 

Monição: 
 

 O salmo que vamos meditar é um cântico de 
louvor a Jesus Cristo, o Rei soberano de toda a terra, 
que subiu ao Céu entre aclamações e ao som da 
trombeta. 
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Refrão: 
 

POR ENTRE ACLAMAÇÕES E 
AO SOM DA TROMBETA, 
ERGUE-SE DEUS, O SENHOR. 
  

Ou: 
 

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. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Ef 1, 17-23) 

 

Monição: 
 

São Paulo, na carta aos Efésios, fala-nos da 
esperança que constitui para nós a Ascensão de Jesus 
ao Céu, como Cabeça da Igreja, da qual nós somos 
membros. 
  

Leitura: 
 

 Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

Irmãos: 17O Deus de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda 
um espírito de sabedoria e de luz para O 
conhecerdes plenamente 18e ilumine os 
olhos do vosso coração, para compreen-
derdes a esperança a que fostes chamados, 
os tesouros de glória da sua herança entre 
os santos 19e a incomensurável grandeza do 
seu poder para nós os crentes. Assim o 
mostra a eficácia da poderosa força 20que 
exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos 
mortos e colocou à sua direita nos Céus, 
21acima 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. 22Tudo 
submeteu aos seus pés e pô-l’O acima de 
todas as coisas como Cabeça de toda a 
Igreja, 23que é o seu Corpo, a plenitude 
d’Aquele que preenche tudo em todos. 
 

Palavra do Senhor, 
  
Recomendação aos Leitores: 

 
Estamos perante uma Leitura com apenas 

três frases. Como tal, classificamo-la como 
sendo uma Leitura difícil. Está cheia de palavras 

e expressões invulgares:  espírito de sabedoria e 

de luz, olhos do vosso coração, tesouros de 
glória, incomensurável grandeza, etc. Isto exige 
uma boa divisão do texto e também capacidade 
respiratória. Que fazer? – perguntas tu. A 
resposta é: exercita, participa nos encontros de 
preparação. 

Toma cuidado com as palavras: 
conhecerdes plenamente (não é “conhecer”) / 
compreenderdes a esperança (não é 
“compreender”) / fostes chamados (não é “foste”) 
/ incomensurável / todo o Principado (não é 
“Principiado”) / e outras. 

 

Comentário: 
 

Neste texto temos um dos principais 
temas da epístola: a Igreja como Corpo 
(místico) de Cristo. A Igreja é a plenitude de 
Cristo, «o Cristo total» (Santo Agostinho). A 
Igreja recebe da sua Cabeça, Cristo, não só 
a chefia, mas o influxo vital, a graça; com 
efeito, ela vive a vida de Cristo. Jesus sobe 
ao Céu, mas fica presente no mundo, na 
sua Igreja. 

V.17 «O Deus de Nosso Senhor Jesus 
Cristo». «O Pai é para o Filho fonte da 
natureza divina e o criador da sua natureza 
humana: assim Ele é, com toda a verdade, 
o Deus de N. S. J. C.» (Médebielle). «O Pai 
da glória», isto é, o Pai a quem pertence 
toda a glória, toda a honra intrínseca à sua 
soberana majestade. «Vos conceda um 
espírito», o mesmo que um dom espiritual. 
Não se trata do próprio Espírito Santo; dado 
que não tem artigo em grego, trata-se pois 
de uma graça sua.  

V.20-23 Temos nestes versículos a 
referência a um tema central já tratado em 
Colossenses: a supremacia absoluta de 
Cristo, tendo em conta a sua SS. 
Humanidade, uma vez que pela divindade é 
igual ao Pai. A sua supremacia coloca-O 
«acima de todo o nome», isto é, acima de 
todo e qualquer ser, qualquer que seja a 
sua natureza e qualquer que seja o mundo 
a que pertença. Mas agora a atenção 
centra-se num domínio particular de Cristo, 
a saber, na sua Igreja, da qual Ele é não 
apenas o Senhor, mas a Cabeça. A Igreja é 
o «Corpo de Cristo»; ela é o plêrôma de 
Cristo (v. 23), isto é, o seu complemento ou 
plenitude: a igreja é Cristo que se expande 
e se prolonga nos fiéis que aderem a Ele.  

V.23 «Aquele que preenche tudo em 
todos». A acção de Cristo é sem limites, 
especialmente na ordem salvífica; a todos 
faz chegar a sua graça, sem a qual ninguém 
se pode salvar. No entanto, é mais corrente 
preferir, com a Vulgata, outro sentido a que 
se presta o original grego: a Igreja é a 
plenitude daquele que se vai completando 
inteiramente em todos os seus membros. 
____________________________________________ 
  

www.paroquiascesf.com 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 28, 19a.20b ) 

   
Monição: 
 

 Aclamemos o Senhor: Ele garante uma 
assistência contínua à sua Igreja, prometendo estar 
sempre connosco até ao fim dos tempos. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
   

Ide e ensinai todos os povos, diz o senhor: 
Eu estou sempre convosco  
até ao fim dos tempos. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 28. 16-20) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, 16os onze discípulos partiram para a 
Galileia, em direcção ao monte que Jesus lhes 
indicara. 17Quando O viram, adoraram-n'O; mas alguns 
ainda duvidaram. 18Jesus aproximou-Se e disse-lhes: 
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 19Ide e 
ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20ensinando-as a 
cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre 
convosco até ao fim dos tempos». 
 

 Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

O texto da leitura são os versículos 
finais de São Mateus, o único evangelista 
que não fala das aparições do Ressuscitado 
em Jerusalém, excepto às mulheres (os vv. 
9-10 serão uma generalização da aparição 
a Maria Madalena? Cf. Jo 20, 11-18). Ele 
apenas regista esta única aparição aos 
discípulos, na Galileia (há quem goste de a 
identificar com a de 1 Cor 15, 6, «a mais de 
500 irmãos»). O nosso evangelista também 
não refere a Ascensão de Jesus, um 
mistério de glorificação, de algum modo já 
incluído na sua Ressurreição. Agora as 
palavras de Jesus revestem-se duma 
solenidade singular, própria de quem tem 
consciência de ser o Senhor e o Salvador 
universal, evocando a célebre visão de 
Daniel 7, 14: «Todo o poder Me foi dado no 
Céu e na terra.» (v. 18). Benedict Viviano 
observa que «este breve final é tão rico que 
seria difícil dizer mais e melhor com o 
mesmo número de palavras» (The new 
Jerome Biblical Commentary, p. 674).  

V. 19 «Ide e ensinai todas as nações». 
É o mandato missionário universal, bem em 
contraste com a orientação para o tempo da 
vida terrena de Jesus (cf. Mt 10, 6; 15, 24). 
Uma tradução mais de acordo com o 
original grego – e bem mais expressiva – 
não é simplesmente «ensinai todos os 
povos»,  mas  «fazei  discípulos  todos  os  
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povos». A evangelização é para se estender 
a todas as raças e culturas, em todos os 
tempos, sem distinção.  

«Baptizando-as em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo». Este é um 
texto de suma importância para a Teologia 
trinitária, pois a unidade divina está posta 
em relevo pelo singular, «em nome», a par 
da trindade das pessoas. Por outro lado, o 
original grego com a preposição dinâmica 
«eis» deixa ver um certo sentido de 
consagração própria do Sacramento do 
Baptismo; com efeito, baptizar é mergulhar 
para dentro (eis) de Deus (=o Nome), que é 
Pai, Filho e Espírito Santo (as hipóstases 
divinas expressas por um genitivo 
epexegético, que explica quem é Deus); 
pelo Baptismo somos inseridos na vida 
trinitária. 

V.20 «Estou sempre convosco…» 
Jesus é o Deus connosco (Imánu-El). Esta 
expressão aparece com uma força especial 
ao constituir uma espécie de inclusão que 
encerra todo o Evangelho de São Mateus 
(Mt 1, 23 – 28, 20). A presença de Jesus na 
Igreja (cf. Mt 18, 20) não se perde com a 
Ascensão, mas torna-se mais abrangente. 
Santo Agostinho observa: «Ele não deixou o 
Céu quando desceu de lá até nós, nem se 
afastou de nós quando voltou a subir ao 
Céu». 
___________________________________ 

Oração Universal 

 
1 – Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e       
     do Sul, 

para que sejam fiéis à missão que receberam 
de anunciar a palavra em toda a terra, 
oremos ao Senhor.  

 
2 – Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e    
      diáconos, 

para que sintam que Jesus está com eles 
quando ensinam e baptizam em seu nome, 
oremos ao Senhor. 

 
3 – Pelos que buscam a Deus olhando o Céu, 

para que O reconheçam também sobre a terra 
nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, 
oremos ao Senhor. 

 
4 – Por aqueles que não conhecem a Cristo, 

para que a luz da fé os ilumine 
e recebam o baptismo no Espírito Santo, 
Oremos ao Senhor. 
 

5 – Por todos nós aqui reunidos em assembleia, 
para que Deus nos chame um dia a contemplar 
o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

 
«Jesus não deixou o Céu quando 

desceu de lá até nós, nem se afastou de 
nós quando voltou a subir ao Céu». 

 
                                                      (Santo Agostinho) 

 

Lisboa. Durante vários anos dedicou-se a 
diversas disciplinas (da Teologia à Lógica, 
passando pela Psicologia e pela História 
Natural), tendo-se destacado na 
Universidade de Paris (alguns historiadores 
defendem que terá frequentado a 
Universidade de Montpellier e não a de 
Paris) pela extraordinária inteligência e 
espírito lúcido e brilhante. 

Recorde-se que a Universidade de Paris 
era, no século XIII, o maior centro de saber 
cristão.  

Formou-se em todos os ramos do saber 
reconhecidos na Idade Média e foi 
considerado por alguns vultos do seu tempo 
e posteriores como clereicus universalis, 
magnus in scientia, scientiae phisicali et 
naturali repletus, egrégio varão das letras e 
grande filósofo. 

Em França, começou por leccionar 
Lógica na Faculdade das Artes, tendo ali 
permanecido até à revolta dos estudantes 
de Paris, em 1230. Partiu depois para Itália, 
onde se iniciou na arte de seu pai: a 
Medicina. Ao que tudo indica terá sido 
mestre de Medicina em Siena ou Salerno, 
onde ensinou e exerceu esta actividade. A 
sua influência era tal que o Papa Gregório X 
o quis para seu médico privado.  

                                                      (Continua...) 
____________________________________________ 

combate da salvação 

 
 “Em todas as circunstâncias, cada qual 

deve esperar, com a graça de Deus, 
permanecer firme até ao fim e alcançar a 
alegria do céu, como eterna recompensa de 
Deus pelas boas obras realizadas com a 
graça de Cristo” (Catec. Igr. Cat. nº 1821). 

“Estamos conscientes de que temos 
paixões e debilidades; estamos dispostos a 
reconhecer humildemente as nossas 
misérias e a lutar com amor por vencê-las, 
com a graça de Deus…Acorramos a este 
combate, decididos a portar-nos cada dia 
um pouco melhor – um pouco menos mal – 
para avançar por caminhos de santidade” 
(Álvaro del Portillo). 

“A esperança é a âncora da alma, 
inabalável e segura, que penetra (…) onde 
entrou Jesus como nosso precursor (Hebr. 
6, 19-20). É também uma arma que nos 
protege no combate da salvação: revistamo-
-nos com a couraça da fé e da caridade e 
com o capacete da esperança da salvação 
(1 Tess 5,8) (Catec. Igr. Cat- nº 1820). 

“Diligentes sem preguiça, fervorosos no 
espírito, servindo ao Senhor; alegres na 
esperança, pacientes na tribulação, 
perseverantes na oração; acudindo às 
necessidades dos irmãos; empenhando-nos 
em exercer a hospitalidade” (Rom 12, 11-21). 
 

Agenda  Santoral 
     ; 
Dia 31 – Visitação de Nossa Senhora; 

Dia 01 – S. Justino (Mártir); 

Dia 02 – S. Marcelino e S. Pedro (Mártires); 

Dia 03 – SS. Carlos Lwanga e                  
               Companheiros (Mártires); 

____________________________________________ 

Cristo é a nossa 

esperança 

 
“Conservemos firmemente a esperança 

que professamos, pois Aquele que fez a 
promessa é fiel” (Hebr. 10,23). 

A esperança é uma virtude teologal 
infundida por Deus na nossa vontade, pela 
qual confiamos com plena certeza alcançar 
a vida eterna como nossa felicidade e ter os 
meios necessários para lá chegar, apoiados 
sempre, não em nossas forças, mas no 
auxílio omnipotente de Deus. 

A Ascensão fortalece e aumenta a 
nossa esperança de alcançar o Céu e 
exorta-nos constantemente a levantar o 
coração para as coisas do alto, como nos 
convida o Prefácio da Missa. O Senhor 
disse-nos que iria preparar-nos um lugar 
(Cfr. Jo 14,2). Vivemos como cidadãos do 
Céu (Cfr. Filip 3,20), sendo plenamente 
cidadãos da terra, no meio das dificuldades 
e injustiças que abundam neste mundo, 
mas também no meio das alegrias e da 
serenidade que nos vem de sabermos que 
somos filhos muito amados de Deus. 

Com a Ascensão termina a missão 
terrena de Cristo e começa a dos seus 
discípulos, a nossa; Jesus envia-nos como 
suas testemunhas ao mundo inteiro. Jesus 
sobe ao Céu mas fica muito perto de nós, 
de modo particular nos nossos Sacrários, 
nos Sacramentos e na Igreja que Ele fundou 
sobre a rocha que é Simão Pedro e os 
demais Apóstolos.  
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“João XXI” 
–  Papa português  – 

(1276 – 1277) 
 
(. . . Continuação) 
 

Um Homem Brilhante 
 

Viajou ainda muito jovem para Paris, 
onde, por volta de 1220, prosseguiu os seus 
estudos, iniciados na Escola Catedralícia de 
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