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para serem no mundo uma presença 
mediadora da Palavra e do Amor de Deus 
por todos os homens, não para se fecharem 
em si próprios e se declararem diante de 
todos como os detentores em exclusividade 
da Bondade e da Salvação de Deus.  

Alguns profetas disseram-no bem 
claramente, apontaram ao povo a missão de 
ser para os outros povos voz do projecto 
salvador de Deus para todos os homens e a 
infidelidade. Mas não foram muito bem 
escutados… O livro de Jonas, por exemplo,  

 
 

tem este tema da relação de Deus com os 
pagãos como central, construindo uma 
parábola espantosa ao longo da qual Deus 
quer salvar o povo de Nínive, pagão, e o 
profeta Jonas faz de tudo para impedir que 
essa vontade de Deus se realize através 
dele. E quando chega a Nínive, literalmente 
forçado por Deus, cumpre a sua missão 
sem o mínimo de entusiasmo e esperando 
interiormente que dela não viesse a resultar 
a conversão do povo. No entanto, o povo 
converte-se, e Deus rejubila! Jonas, por seu 
lado, entristece-se profundamente com isso 
e pede a Deus a morte, porque não aguenta 
ver que o Amor e a Salvação de Deus 
sejam também para os não judeus. Chama 
a Deus “coração de manteiga” (Jn 4, 2) e 
prostra-se no chão à espera de morrer, 
enquanto Deus lhe explica com ternura a 
grandeza do Seu amor por todos os 
homens. 

Então, o êxodo não é algo que fique 
fechado nas fronteiras de um povo. Como 
património histórico, é do povo judeu; mas 
como património espiritual, é de toda a 
humanidade à qual Deus se revela e com a 
qual faz Aliança de amor. Assim, o êxodo 
mais importante é o do coração, não o da 
geografia. E é a este que todos os homens 
estão chamados. O êxodo que Deus 
propõe, ontem como hoje, acontece por 
dentro, ao nível da interioridade humana. 
Caminhar do Egipto à Terra Prometida é 
escutar a Palavra de Deus que nos 
desinstala e nos põe a caminho, libertando-    
-nos do nosso Egipto interior, o país do 
egoísmo, em direcção à nossa Terra da 
Promessa, o país do amor.  

O êxodo do povo de Israel não pode ser 
só uma lembrança… é um apelo! Fazer 
êxodo hoje é este peregrinar do nosso “eu”, 
tranquilo, medíocre, egoísta, instalado, 
cheio de medos e escravidões, em direcção 
ao “Tu” de Deus, verdadeiro dador de Vida 
Nova em Liberdade e Felicidade. Se para 
isso for preciso atravessar o deserto, pois 
assim seja! Deus está connosco, isso nos 
basta! Deus não nos engana, isso nos 
pacifica! Deus é Amor, isso nos fortalece!  
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

      Dia 18 – S. João I  (Papa e Mártir);  
Dia 20 – S. Bernardino de Sena (Presbítero) 

Dia 22 – S. Rita de Cássia (Religiosa) 

____________________________________________ 

Provérbio 
A ferida causada por uma lança pode sarar, 
mas a causada pela língua é incurável.                                             

(Provérbio árabe) 

De Parabéns 
      
     Esta semana está de parabéns, pelo seu 
aniversário natalício, o leitor da Paróquia de 
Figueiró, António Martins, hoje, Domingo, 
dia 17 de Maio; 
     Também de parabéns, pelo seu 
aniversário natalício, o leitor da Paróquia de 
Carvalhosa, Luis Gomes, na próxima Sexta-
feira, dia 22 de Maio; 

Igualmente de parabéns, pelo seu 
aniversário natalício, no próximo Sábado, 
dia 23 de Maio o sr. Padre José Avelino que 
durantes muitos anos paroquiou com 
elevado zelo e dedicação as freguesias de 
Carvalhosa, Eiriz e Sanfins de Ferreira, 
encontrando-se actualmente em Missão em 
África (Moçambique) pelo período de um 
ano a terminar em finais do Verão. 

Ao António Martins, ao Luis Gomes e de 
um modo particular ao sr. Pe. Avelino, de 
quem sentimos saudades, o Jornal do Leitor 
endereça votos de muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Se o dia de hoje te disser que não és 
capaz de realizar o sonho da tua vida, não 
receies enterrar o teu sonho e chorar a sua 
perda. Mas, espera que desse túmulo, 
nasçam rebentos novos dum novo sonho. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Sê tolerante para com aqueles que 
erram. Quando erras, queres que os outros 
te desculpem. Então desculpa tu também e 
ensina com o teu bom exemplo. 

Não critiques, porque a crítica destrói. 
Sê tu um exemplo vivo e desculpa os erros 
alheios, porque não há pessoas más; há é 
enfermos e ignorantes das normas, das 
regras e das leis. 

Tudo o que fazes ou critícas nos outros, 
tem um efeito de retorno, ou seja, volta para 
ti o mal ou o bem, a crítica ou a tolerância. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

O pequeno Francisco, no talho: 
– Dê-me meio quilo de carne dura. 
– E por que a queres dura? 
– Porque se for tenra a minha avó 

come-a toda! 
____________________________________________ 

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.com 

Ascensão do Senhor 
 

As últimas recomendações de Cristo, 
antes da Ascensão, são preciosas: «Não 
vos afasteis de Jerusalém... Sereis baptiza-
dos no Espírito Santo dentro de poucos 
dias». «Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar 
e for baptizado será salvo.»  

«Depois foi elevado ao Céu e sentou-se 
à direita de Deus. Eles partiram a pregar por 
toda a parte e o Senhor cooperava com 
eles.» 

 Na verdade, a Ascensão do Senhor 
enche-nos de coragem e esperança. Depois 
da vida terrena o Senhor virá buscar-nos 
para o Céu. Façamos tudo o que estiver ao 
nosso alcance para merecermos essa 
recompensa. A melhor forma de nos 
mostrarmos reconhecidos é fazermos 
apostolado.  E sendo hoje o dia Mundial dos 
Meios de Comunicação Social, porque não 
usar este potencial para evangelizar, para 
anunciar o Evangelho a todo o mundo?! 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Um modo diferente de estar próximo. 
      Podia-mos perguntar: Com a entrada de 
Jesus na glória do Pai, mudou alguma coisa 
aqui na terra? 
      Ao que vemos, exteriormente, nada 
mudou. A vida das pessoas continuou a ser 
a que era antes: semear e colher, comer-
ciar, construir casas, viajar, chorar e rir, tudo 
como antes. Também os Apóstolos não 
tiveram nenhum desconto sobre os dramas 
e as angústias experimentados pelas outras 
pessoas. Todavia, algo de incrivelmente 
novo aconteceu: sobre a existência do 
homem foi projectada uma luz nova. 
      Num dia de nevoeiro, repentinamente 
aparece o sol. As montanhas, o mar, os 
campos, as árvores do bosque, os perfumes 
das flores, o canto dos pássaros permane-
cem os mesmos, mas é diferente o modo de 
os ver e de os entender. 
      Ora  isto  acontece  também  a  quem é  
  
 
 
 
 

iluminado pela fé em Jesus subido ao Céu: 
vê o mundo com olhos renovados. Tudo 
adquire sentido, nada entristece, já nada 
assusta. 
      Para além das desventuras, das fatali-
dades, das misérias, dos erros da pessoa 
vê-se sempre o Senhor que constrói o seu 
reino. 
      Um exemplo desta perspectiva comple-
tamente nova poderia ser o modo de 
considerar os anos da vida. Todos conhece- 
mos, e talvez nos venha vontade de sorrir, 
algum octogenário que tem inveja de quem 
tem menos anos do que ele, que se 
envergonha da sua idade... enfim, que dirige 
o olhar ao passado, não ao futuro. Ora, a 
certeza da Ascensão, inverte esta perspe-
ctiva. 
      Enquanto vão passando os anos, o 
cristão está satisfeito porque vê aproximar-  
-se o dia do encontro definitivo com Cristo; 
está contente por ter vivido, não inveja os 
mais novos, mas olha-os com ternura,  

– Os sofrimentos do momento presente 
não são comparáveis à glória futura que 
será revelada em nós. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Act 1, 1-11) 

 

Monição:  
 

São Lucas descreve-nos a Ascensão de Jesus. 
Pela Fé acreditamos que, após a morte, também 
seremos recebidos pelo Senhor no 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  respondeu-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, apresentaram-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: 
 

O texto não é fácil, porque mistura a 
narração com o discurso indirecto e directo. 
Requer, portanto, muita preparação para 
que no dia te saias bem. 

 

Comentário: 

 

      No Monte das Oliveiras foi construído, 
pelos Cruzados, um pequeno santuário 
octogonal, transformado mais tarde em 
mesquita pelos muçulmanos, no ano 1200. 
Um dia, estava um guia turístico a explicar a 
alguns peregrinos que esta pequena capela, 
actualmente tem um tecto, mas originaria-
mente não  o  tinha,  para  recordar a 
Ascensão de Jesus ao Céu. Porém, alguém 
mais desenvolto (desembaraçado) no grupo 
comentou assim: «Não tinha tecto porque, 
doutra forma, ao subir, Jesus teria batido 
com a cabeça no tecto.» Ora, houve logo 
quem não gostasse da piada pouco 
respeitosa pelo sagrado, mas houve 
também alguém que a considerou uma 
oportunidade para aprofundar o significado 
do texto dos Actos dos Apóstolos. 
      À primeira vista, o relato da Ascensão 
escorre fluído (como a água), mas, quando 
se tomam em consideração todos os 
pormenores, começa-se a experimentar um 
certo embaraço: Ora vejamos: parece algo 
inverosímil (pouco provável) que Jesus se 
tenha comportado como um astronauta que 
se levanta do chão, sobe para o céu e 
desaparece entre as nuvens; e há também 
algumas incongruências (diferenças) difíceis 
de explicar. Vamos ver também: 
      No final do seu Evangelho, Lucas – o 
mesmo autor dos Actos – afirma que o Res- 
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suscitado conduziu os seus discípulos em 
direcção a Betânia e «erguendo as mãos, 
abençoou-os. Enquanto os abençoava, 
separou-se deles e elevava-se ao Céu. E 
eles, depois de se terem prostrado diante 
dele, voltaram para Jerusalém com grande 
alegria» (Lc 24, 50-53). Deixemos de lado a 
estranha referência à «grande alegria» 
(afinal, quem de nós fica contente quando 
um amigo parte?) e o desacordo sobre a 
localidade (é que Betânia está fora do 
percurso em relação ao Monte das 
Oliveiras). Mas o que surpreende é a 
evidente divergência sobre a data: segundo 
Lucas, a Ascensão acontece no próprio dia 
de Páscoa (Lc 24,1-6, 13, 36-37, 50-53), 
enquanto que nos Actos é colocada 
quarenta dias depois (Act 1, 3). 
      É de admirar que o mesmo autor 
forneça duas informações contrastantes 
(diferentes). 
      Se considerarmos válida a segunda 
versão (a dos quarenta dias), é espontâneo 
perguntar-se: o que fez Jesus durante todo 
este tempo? Não tinha Ele no Calvário 
prometido ao ladrão: Hoje estarás comigo 
no Paraíso? (Lc 23,39-43). Por que motivo 
não foi imediatamente? 
      As dificuldades enumeradas são 
suficientes para nos porem em guarda: 
talvez a intenção de Lucas não seja a de 
nos informar acerca de onde, como  e quan- 
do Jesus subiu ao Céu. Talvez (aliás, sem 
talvez!) a sua preocupação seja outra: 
Lucas quer responder a problemas e 
esclarecer dúvidas surgidas nas suas 
comunidades, quer iluminar os cristãos do 
seu tempo sobre o mistério inefável (não há 
palavras para descrever) da Páscoa. Por 
isso, como artista da pena (de escrita) que 
é, compõe uma página de teologia 
utilizando um género literário e imagens 
bem compreensíveis para os seus 
contemporâneos do seu tempo. O primeiro 
passo a dar é o de compreender a 
linguagem utilizada e não levar os 
acontecimentos à letra. 
      No tempo de Jesus, a expectativa do 
reino de Deus é muito viva e os escritores 
apocalípticos anunciam-na como iminente 
(quase a acontecer). Eles esperam um 
dilúvio de fogo purificador do Céu, a Ressur-
reição dos justos e o início de um mundo 
novo. Também na mente de alguns 
discípulos se cria um clima de exaltação, 
alimentada por algumas expressões de 
Jesus que podem facilmente ser mal 
compreendidas: Por exemplo, quando Jesus 
disse: «Em verdade vos digo: não acabareis 
de percorrer as cidades de Israel, antes de 
vir o Filho do Homem» (Mt 10, 23); E 
também quando disse: «Em verdade vos 
digo: alguns dos que estão aqui presentes 
não hão-de experimentar a morte antes de  
 

não hão-de experimentar a morte antes de 
terem visto chegar o Filho do Homem com o 
seu Reino» (Mt 16, 28). 
      Ora, com a morte do Mestre, porém, 
todas estas esperanças se desfazem: 
Disseram os discípulos: «Nós esperávamos 
que fosse Ele quem viria redimir Israel!»   
(Lc 24,21). 
      A Ressurreição desperta as maiores 
expectativas: difunde-se entre os discípulos 
a convicção de um imediato retorno de 
Cristo. Alguns fanáticos, baseando-se em 
revelações presumíveis, começam até a 
anunciar a sua data. Em todas as 
comunidades repete-se a invocação: 
«Maranatha», que significa: vem Senhor! 
      No entanto os anos passam, mas o 
Senhor não vem. Muitos começam até a 
ironizar (gracejar). Diziam: «Cristo prometeu 
voltar. Em que fica a promessa da sua 
vinda? Desde que os pais morreram, tudo 
continua na mesma, como desde o princípio 
do mundo» (2 Pd 3, 4). 
      Ora, Lucas escreve nesta situação de 
crise. Ele dá-se conta de que um equívoco 
(engano) está na origem da violenta 
desilusão dos cristãos, ou seja: a 
Ressurreição de Jesus assinalou, sem 
dúvida, o início do Reino de Deus, mas não 
a conclusão (o fim) da história. 
      A construção do mundo novo iniciou-se 
apenas,  ela  exigirá  muito  tempo  e  muito 
empenho por parte dos discípulos. 
      Então como corrigir as falsas 
expectativas? Lucas introduz, na primeira 
página do livro dos Actos, um diálogo entre 
Jesus e os Apóstolos. 
      Consideremos a pergunta que estes 
colocam: Senhor, é agora que vais restaurar 
o reino de Israel? (v. 6). É a mesma 
pergunta que, no final do século I, todos os 
cristãos gostariam de dirigir ao Mestre. A 
resposta do Ressuscitado, mais do que para 
os Doze, é dirigida aos membros das 
comunidades de Lucas: deixem de dissertar 
(falar) acerca dos tempos e momentos do 
fim do mundo, que são conhecidos apenas 
pelo Pai. Empenhem-se mas é em realizar a 
missão que vos foi confiada, ou seja: ser 
minhas testemunhas «em Jerusalém e em 
toda a Judeia e na Samaria, até aos confins 
da terra!» (v. 7-8) 
      A este diálogo segue-se a cena da 
Ascensão (v. 9-11). Jesus e os discípulos 
estão sentados à mesa (Act 1, 4), portanto, 
em casa. Por que é que não se despediram 
ali, depois de terem jantado? Que 
necessidade havia de irem ao Monte das 
Oliveiras? E os outros pormenores: a 
nuvem, os olhares dirigidos ao céu, os dois 
homens vestidos de branco, são anotações 
de crónica ou artifícios literários? 
      Acontece que, no Antigo Testamento, há  
 

um relato que se assemelha muito ao 
nosso, trata-se do arrebatamento de Elias (2 
Rs 2, 9-15). 
      Um dia, este grande profeta encontra-se 
junto ao rio Jordão com o seu discípulo 
Eliseu. Este, sabendo que o mestre está 
para o deixar, ousa (atreve-se) pedir-lhe 
como herança dois terços do seu espírito. 
Elias promete-lhos, mas com uma condição: 
se me vires quando for arrebatado para 
longe de ti. De repente, aparece um carro 
com cavalos de fogo e, enquanto Eliseu 
olha para o céu, Elias é arrebatado num 
turbilhão. A partir daquele momento, Eliseu 
recebe o espírito do mestre e está habilitado 
a continuar a sua missão neste mundo. O 
livro dos Reis relatará, depois, as obras de 
Eliseu: são as mesmas que fez Elias. 

Ora, é fácil pôr em relevo os elementos 
comuns com o relato dos Actos e então a 
conclusão não pode ser senão esta: Lucas 
serviu-se de uma cenografia grandiosa e 
solene do arrebatamento de Elias para 
exprimir uma realidade que não pode ser 
verificada com os sentidos nem descrita 
adequadamente com palavras: a Páscoa de 
Jesus, a sua Ressurreição e a sua entrada 
na glória do Pai. 
      A nuvem indica no Antigo Testamento a 
presença de Deus num certo lugar (Ex 13, 
21-22). Lucas utiliza-a para afirmar que 
Jesus,  o  derrotado, a pedra rejeitada pelos 
construtores, aquele que os inimigos 
queriam que ficasse para sempre prisioneiro 
da morte, foi, pelo contrário, acolhido por 
Deus e proclamado Senhor. Os dois 
homens vestidos de branco – que escu-
tamos na Leitura – são os mesmos que 
aparecem junto ao sepulcro no dia de 
Páscoa (Lc 24, 4). A cor branca representa, 
segundo a simbologia bíblica, o mundo de 
Deus. As palavras postas na boca dos dois 
homens são a explicação dada por Deus 
aos acontecimentos da Páscoa: Jesus, o 
Servo fiel, morto pelos homens, foi 
glorificado. As palavras deles são 
verdadeiras (sendo dois, são testemunhas 
dignas de fé). 
      Por fim: o olhar dirigido ao céu. Como 
Eliseu, (2 Rs 2,11-12) também os Apóstolos 
e os cristãos do tempo de Lucas ficam a 
contemplar o Mestre que se afasta. O seu 
olhar indica a esperança de um seu 
regresso imediato, o desejo de que, depois 
de um breve intervalo, Ele retome a obra 
interrompida. Mas a voz do Céu esclarece: 
não será Ele a completá-la, sereis vós. Fá-
lo-eis, estais habilitados para o fazer porque 
passaste com Ele quarenta dias (na 
linguagem do Judaísmo era o tempo 
necessário para a preparação do discípulo) 
e, também, recebeste o Espírito. 
      Para os Apóstolos, como para Eliseu, a  
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imagem do «arrebatamento para o Céu» 
indica a passagem do testemunho. 
       Já no tempo de Lucas havia cristãos 
que «olhavam para o céu», isto é, que 
consideravam a religião como uma evasão, 
(como uma fuga) não como um estímulo a 
empenharem-se concretamente para melho-
rem a vida das pessoas. A esses, Deus diz: 
«deixem de olhar para o céu», é na terra 
que deveis dar prova da autenticidade da 
vossa fé. Jesus voltará, sim, mas esta 
esperança não deve ser razão para não 
querermos ver os problemas deste mundo. 
Felizes serão, de facto, aqueles servos que 
o Senhor, voltando, encontrar empenhados 
no trabalho para os irmãos (Lc 12, 37). 
      Bom, mas então, em que ficámos?  
Jesus subiu ou não subiu ao Céu? 
      Sem dúvida, mas dizer que subiu ao 
Céu equivale a dizer: ressuscitou, foi 
glorificado, entrou na glória de Deus. O seu 
corpo – é verdade – foi posto no sepulcro, 
mas Deus não precisou dos átomos do seu 
cadáver para lhe dar aquele «corpo de 
ressuscitado» que Paulo chama: «Corpo 
espiritual» (1 Cor 15, 44).  
      Quarenta dias depois da Páscoa não se 
verificou nenhuma deslocação no espaço, 
nenhum «arrebatamento» do Monte das 
Oliveiras em direcção ao Céu. A Ascensão 
aconteceu no mesmo momento da morte, 
mesmo   se   os   discípulos   começaram  a 
entender e a acreditar só a partir do 
«terceiro dia». 
      O relato de Lucas é uma página de 
teologia (da vida de Deus), não a 
reportagem de um cronista (historiador). 
Nesta página, ele quer dizer-nos que Jesus 
foi o primeiro a atravessar o «véu do 
templo» (Mt 27, 50-51) que separava o 
mundo dos homens, do mundo de Deus, e 
mostrou como tudo aquilo que acontece na 
terra, sucessos e desventuras, injustiças, 
sofrimentos e até mesmo os factos mais 
absurdos, como uma morte ignominiosa 
(infamante/vergonhosa), não escapam ao 
projecto de Deus. 
      A Ascensão de Jesus é tudo isto. Então, 
agora, não nos devemos admirar que tenha 
sido saudada pelos Apóstolos com grande 
alegria (Lc 24, 52). 
____________________________________________

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

 
Monição:  
 

 
Aclamemos o Senhor nosso Deus. Cantemos em 

Seu louvor. Ele é o Rei soberano de toda a Terra. Ele é 

o Rei do Universo. 

   

 

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

____________________________________________ 

Evangelho (Mc 16, 15-20) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Marcos 
 

(15) Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e 
disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. (16) Quem acreditar e for 
baptizado será salvo; mas quem não acreditar será 

condenado. (17) Eis os milagres que acompanharão os 
que acreditarem: expulsarão os demónios em meu 
nome; falarão novas línguas; (18) se pegarem em 
serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum 

mal; e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 
eles ficarão curados.» (19) E assim o Senhor Jesus, 
depois de ter falado com eles, foi elevado ao Céu 
sentou-se à direita de Deus. (20) Eles partiram a pregar 

por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, 
confirmando a sua palavra com os milagres que a 
acompanhavam. 

 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Pelos mensageiros do Evangelho, 

para que o levem, com alegria, a toda a parte, 

e dêem sempre bom testemunho de Cristo, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, 

para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam 
e os tornem firmes na confissão da sua fé, 
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 –  Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, 

para que todos cresçam cada vez mais 
no conhecimento e no amor ao Evangelho, 

oremos ao Senhor. 
 

5 –  Pelos fiéis desta assembleia dominical, 
para que Deus Pai Se lhes revele aqui na terra 

e os leve um dia a contemplar a Cristo na glória, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

19  –  Uma Aliança à espera de Cristo 
 

A Nova Aliança de Deus com os 
homens, inaugurada em Cristo, não é nova 
por ser outra. É nova por ser a Aliança que 
vem desde o princípio mas purificada, re-
novada e levada à plenitude do sonho de 
Deus 

Uma Aliança à espera de Cristo… 
O povo judeu começou a entender mal o 

conceito de “povo” e a sua missão enquanto 
tal.  

Se tinham sido escolhidos por Deus, era  
 
 
 

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. 
  

Ou:  ALELUIA, ALELUIA! 

  
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 ensina-nos a conhecer bem o Senhor 

que ressuscitou glorioso e continua presente na Igreja. 
  

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 compreenderdes 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: 
 

Para que esta leitura seja bem proclamada é 
indispensável uma preparação prévia. 

Atenção à palavra “incomensurável” que se 
não for bem trabalhada, pode no dia sair-se mal. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 28, 19.a.20.b) 

 

 Monição:  
 

Nós que temos a felicidade de viver com o 
Senhor, devemos anunciá- l’O ao mundo para que 

também os outros sejam felizes.  
 

Refrão :       ALELUIA, ALELUIA1 
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