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Jornal do Leitor 

Tempo Pascal 
 

Quarenta dias depois da Sua Ressu-
rreição gloriosa, Jesus subiu triunfalmente 
ao Céu, depois de ter prometido aos Seus 
que, apesar de ir para junto do Pai, ficaria 
sempre connosco. 

Enviou-os a evangelizar o mundo, 
mas recomendou-lhes que não começas-
sem a fazê-lo sem terem recebido o 
Espírito Santo. 

Celebra também a Igreja nesta 
Solenidade o Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais e, para ele, o Santo Padre 
escreveu uma Mensagem, onde nos 
ensina que as redes sociais são campos 
de evangelização. 

Celebremos, pois, com alegria, este 
acontecimento da nossa história divina e 
da nossa fé e unamos a nossa oração à 
de toda a Igreja. 

 
 

Antífona de Entrada 
 

Homens da Galileia, porque estais a 
olhar para o céu? Como vistes subir Jesus 
ao céu, assim há-de vir na sua glória. 
Aleluia. 

 
 

Introdução 
 

Com a entrada de Jesus na glória do 
Pai, mudou alguma coisa aqui na terra? 

Exteriormente, nada. A vida dos 
homens continuou a ser a que era antes: 
semear e colher, comerciar, construir 
casas, viajar, chorar e rir, tudo como 
antes. Ora, 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 projetada uma luz 
nova. 

Num dia de nevoeiro, repentinamente 
aparece o sol. As montanhas, o mar, os 
campos, as árvores do bosque, os perfu-
mes das flores, o canto dos pássaros 
permanecem os mesmos, mas é diferente 
o modo de os ver e de os entender. 

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 perspetiva comple-
tamente nova poderia ser o modo de 
considerar os anos da vida. Todos conhe-

cemos, 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. A 
certeza da Ascensão inverte esta perspe-
tiva. Enquanto passam 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 
jovens, mas olha-os com ternura. 

É que, os sofrimentos do momento 
presente, não são comparáveis à glória 
futura que será revelada em nós. 

 
 

Primeira Leitura 

(Act 1, 1-11) 

 

Monição:  
 

Depois de ter investigado tudo cuidadosa-
mente, São Lucas narra-nos a Ascensão de 
Jesus ao Céu. 

Sigamos o conselho do Mestre, recolhen-
do-nos em oração e na meditação da Palavra 
de Deus, a preparar a vinda do Espírito Santo. 

 

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 teste-
munhas 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,  apresen- 
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taram-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 "…a promessa do Pai," da qual 
– disse Ele – Me ouvistes falar."  

Outro aspeto delicado são as interro-
gações. Regra geral, a entoação está no 
começo. Importa descobrir qual é a palavra 
que interroga e acentuá-la com vigor. 

Depois uma ou outra palavra menos    boa 
de pronunciar: Teófilo / restaurar / apresen-
taram-se-lhes / e outras. 

Comentário à 1.ª Leitura: 

 

No monte das Oliveiras foi construído, 
pelos cruzados, um pequeno santuário 
octogonal, transformado em mesquita 
pelos muçulmanos em 1200. Estava 
determinado sacerdote a explicar a alguns 
peregrinos que esta pequena edícula 
(casa) atualmente tem um teto, mas 
originariamente não o tinha, para recordar 
a ascensão de Jesus ao céu. Alguém mais 
desenvolto no grupo comentou: «Não 
tinha teto porque, doutra forma, ao subir, 
Jesus teria batido com a cabeça.» Houve 
quem não gostasse da piada pouco 
respeitosa pelo sagrado, mas houve 
também alguém que a considerou uma 
provocação a aprofundar o significado do 
texto dos Atos. 
      À primeira vista, o relato da ascensão 
escorre fluído, mas, quando se tomam em 
consideração todos os pormenores, come-
ça-se a experimentar um  certo  embara-
ço: parece algo inverosímil (improvável) 
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 
(contradições) difíceis de explicar. 

No final do seu Evangelho, Lucas – o 
mesmo autor dos Atos – afirma que o 
Ressuscitado conduziu os seus discípulos 
em direção a Betânia e «erguendo as 
mãos, abençoou-os. Enquanto os aben-
çoava, 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» (quem de nós fica contente 
quando um amigo parte?) e o desacordo 
sobre a localidade (Betânia está fora do 
percurso em relação ao monte das 
Oliveiras). O que surpreende é a evidente 

divergência sobre a data: segundo Lucas 
24, a ascensão acontece no próprio dia de 
Páscoa, enquanto que nos Atos é colo-
cada “quarenta dias” depois (Act 1, 3). É 
de admirar que o mesmo autor forneça 
duas informações contrastantes. 

Se considerarmos válida a segunda 
versão (a dos quarenta dias), é espontâ-
neo perguntar-se: o que fez Jesus durante 
todo este tempo? Não tinha Ele no 
Calvário prometido ao ladrão: Hoje estarás 
comigo no paraíso? Por que motivo não 
foi imediatamente? 

As dificuldades enumeradas são sufi-
cientes para nos porem em guarda: talvez 
a intenção de Lucas não seja a de nos 
informar acerca de onde, como e quando 
Jesus subiu ao céu. Talvez (aliás, sem 
talvez!) a sua preocupação seja outra: 
quer responder a problemas e esclarecer 
dúvidas surgidas nas suas comunidades, 
quer iluminar os cristãos do seu tempo 
sobre o mistério inefável da Páscoa. Por 
isso, como artista da pena que é (hoje 
diríamos artista de computador), compõe 
uma página de teologia utilizando um 
género literário   e   imagens  bem  com-
preensíveis para os seus contemporâ-
neos. O primeiro passo a dar é o de 
compreender a linguagem utilizada. 

No tempo de Jesus a expectativa do 
reino de Deus é muito viva e os escritores 
apocalípticos anunciam-na como iminente. 
Eles esperam: um dilúvio de fogo 
purificador do céu, a ressurreição 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: 
«Em verdade vos digo: Não acabareis de 
percorrer as cidades de Israel, antes de vir 
o Filho do Homem» (Mt 10, 23); «Em 
verdade vos digo: alguns dos que estão 
aqui presentes não hão-de experimentar a 
morte, antes de terem visto chegar o Filho 
do Homem com o seu Reino» (Mt 16,28). 

Com a morte do Mestre, porém, todas 
as esperanças se desfazem: «Nós esperá-
vamos que fosse Ele o que viria redimir 
Israel!» (Lc 24, 21). 

A ressurreição desperta as expeta-
tivas: 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», vem Senhor! 

Os anos passam, mas o Senhor não 
vem. Muitos começam a ironizar: «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. Dá-se conta de que um equívoco 

está na origem da violenta desilusão dos 
cristãos: a ressurreição de Jesus assina-
lou sem dúvida o início do reino de Deus, 
mas não a conclusão da história. 

A construção do mundo novo iniciou-       
-se apenas, mas 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 Atos um diálogo entre 
Jesus e os apóstolos. 
      Consideremos a pergunta que estes 
colocam: Senhor, é agora que vais 
restaurar o reino de Israel?  É a mesma 
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 comu-
nidades de Lucas: deixem de dissertar 
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: ser minhas 
testemunhas «em Jerusalém e em toda a 
Judeia e na Samaria, e até aos confins da 
terra»! 
      A este diálogo segue-se a cena da 
ascensão. 
      Jesus e os discípulos estão sentados 
à mesa (Act 1, 4), portanto, em casa. Por- 
que é que não se saudaram 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? 

No Antigo Testamento há um relato 
que se assemelha muito ao nosso, trata-       
-se do arrebatamento de Elias (2 Rs 2, 9-
15). 

Também um dia, este grande profeta, 
encontrava-se junto ao rio Jordão com o 
seu discípulo Eliseu. Este, sabendo que o 
mestre está para o deixar, ousa pedir-lhe 
como herança dois terços do seu espírito. 
Elias promete-lhos, mas com uma 
condição: se me vires quando for arreba-
tado 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 relevar os elementos 
comuns com o relato dos Atos e então a 
conclusão não pode ser senão esta: Lucas 
serviu-se da 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 
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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 (Êx 13, 22). Ora, também 
Lucas a utiliza 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. 
Depois, os dois homens vestidos de 
branco, 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 verda-
deiras (sendo dois, são testemunhas 
dignas de fé). 

Por fim: o olhar dirigido ao céu. 
Como Eliseu, 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, se-
reis 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 recebeste o Espírito. 

Para os apóstolos, como para Eliseu, 
a 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, não como um estímulo a 
empenharem-se concretamente para 
melhorarem 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, encontrará empenhados no 
trabalho para os irmãos (Lc 12, 37). 

Então em que ficamos? Jesus subiu, 
ou não subiu ao céu? 

Sem dúvida que sim, 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 sepul-
cro, mas Deus não precisou dos átomos 
do seu cadáver para lhe dar aquele «cor-
po de ressuscitado» que Paulo chama: 
«Corpo espiritual» (1 Cor 15, 35-50). 

Na verdade, quarenta dias depois da 
Páscoa, não se verificou nenhuma deslo-
cação no espaço, nenhum «arrebata-
mento» no monte das Oliveiras em 
direção ao céu.  A ascensão aconteceu   
no   mesmo momento da morte, mesmo 
que os discípulos só tenham começado a 
entender e a acreditar a partir do «terceiro 
dia». 

O relato de Lucas é uma página de 
teologia, não a reportagem de um 
cronista. Nesta página, ele quer dizer-nos 
que Jesus foi o primeiro a atravessar o 
«véu do templo» que separava o mundo 
dos homens, do de Deus, e mostrou como 
tudo aquilo que acontece na terra, 
sucessos e desventuras, injustiças, sofri-
mentos e até mesmo os factos mais 
absurdos, como uma morte ignominiosa 
(vergonhosa, sem honra) não escapam ao 
projeto de Deus. 

A ascensão de Jesus é tudo isto. 
Então não nos devemos admirar que 
tenha sido saudada pelos apóstolos com 
grande alegria (Lc 24, 52). 

 
 

Salmo Responsorial 
 

Monição: 
 

 A Liturgia convida-nos a cantar um salmo 
de aclamação em honra de Cristo ressuscitado 
que sobe triunfante ao Céu. 

Enquanto cantamos, manifestemos a 
nossa disponibilidade interior para O seguirmos 
na vida de cada dia. 

  

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. 

  
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. 
 

 

 

Jornal do Leitor 
 

Segunda Leitura 

(Ef 1, 17-23) 

 

Monição: 
 

São Paulo, na Carta aos fiéis da cidade de 
Éfeso – onde Nossa Senhora viveu com São 
João evangelista e provavelmente morreu e foi 
elevada ao Céu – pede ao Pai, por Jesus, que 
avive a nossa fé, para nos alegrarmos ao 
compreender a gradeza da nossa vocação 
cristã. 

  
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 pronun-
ciado, 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: 
 

Esta leitura com apenas três frases, é 
difícil, com palavras e expressões nada 
vulgares: espírito de sabedoria e de luz / olhos 
do vosso coração / tesouros de glória / 
incomensurável grandeza / a eficácia da 
poderosa força / Principado, Poder, Virtude, 
Soberania...  Exige uma boa divisão do texto e 
muita capacidade respiratória. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Paulo pede a Deus a sabedoria para 
os seus cristãos. Não se trata de uma 
sabedoria humana, mas da inteligência 
para compreender o mistério da Igreja. Ele 
pede a Deus que ilumine os olhos dos 
seus corações para que compreendam 
quão grande é a esperança à qual são 
chamados. 

A  primeira  Leitura  convidava os cris- 
  _________________________________________  
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tãos a não descuidar os deveres 
concretos deste mundo. A segunda, 
completa este pensamento e recomenda 
aos cristãos que não esqueçam que a sua 
vida não está fechada no horizonte deste 
mundo, porque, mesmo se empenhados 
nas atividades desta vida, eles estão 
sempre à espera que Cristo volte para os 
levar definitivamente consigo. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 28, 19a.20b) 

  

Monição: 
 

Aclamemos Jesus Ressuscitado que sobe 
glorioso às Alturas e entra triunfante no Céu. 

Disponhamo-nos interiormente a segui-l’O 
pelos caminhos da vida, até à felicidade eterna. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

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

 

Evangelho 
(Lc 24, 46-53) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 46«Está escrito que o Messias 
havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos 
ao terceiro dia 47e que havia de ser pregado 
em seu nome o arrependimento e o perdão 
dos pecados a todas as nações, começando 
por Jerusalém. 48Vós sois testemunhas 
disso. 49Eu vos enviarei Àquele que foi 
prometido por meu Pai. Por isso, 
permanecei na cidade, até que sejais 
revestidos com a força do alto». 50Depois 
Jesus levou os discípulos até junto de 
Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-        
-os. 51Enquanto os abençoava, afastou-Se 
deles e foi elevado ao Céu. 52Eles prostra-
ram-se diante de Jesus, e depois voltaram 
para Jerusalém com grande alegria. 53E 
estavam continuamente no templo, bendi-
zendo a Deus. 

Palavra da Salvação. 
 
 

Comentário ao Evangelho: 
 

Nós somos capazes de estudar e 
conhecer as realidades materiais, basta 
conseguirmos aplicar inteligência e perspi-
cácia.  

Pelo contrário, os segredos de Deus 
escapam-nos, são imperscrutáveis (inson-
dáveis), só Ele os pode revelar. 

Se nos aproximamos de Jesus, se 
repassamos (penetramos) as etapas da 
sua vida, guiados unicamente pela 
sabedoria humana, encontramo-nos pe-
rante um denso mistério, cambaleamos no 
escuro. Do início ao fim, o que lhe 
acontece, permanece um enigma. A sua 
própria mãe, Maria, fica surpreendida e 
admirada quando o projeto de Deus come-
ça a atuar no Filho (Lc 2, 33.50). Na fé, 
também ela deve «juntar», como peças de 
um mosaico, os vários acontecimentos (Lc 
2, 19), para descobrir o puzzle do Senhor. 
Como perceber-lhe, então, o sentido? 

A esta pergunta responde, nos 
primeiros versículos do Evangelho de 
hoje, o Ressuscitado. Ele – refere Lucas – 
abriu a inteligência dos discípulos à 
compreensão das Escrituras: «Está 
escrito...» Só da palavra de Deus 
anunciada pelos profetas pode vir a luz 
que ilumina os acontecimentos da Páscoa. 
Nas Escrituras – diz Jesus – tinha já sido 
dito que o Messias iria sofrer, seria morto 
e haveria de ressuscitar. 

É difícil encontrar no Antigo Testa-
mento afirmações tão explícitas. Todavia, 
não há dúvida de que aquilo que mudou a 
mente dos discípulos e os fez compre-
ender que o Messias de Deus era muito 
diferente daquele que esperavam, foram 
os textos do profeta Isaías que falavam do 
Servo do Senhor «desprezado e 
abandonado pelos homens, como alguém 
cheio de dores, habituado ao sofrimento... 
Terá uma posteridade duradoura e viverá 
longos dias, e o desígnio do Senhor 
realizar-se-á por meio dele»  (Is 53). 

Um outro acontecimento – diz o 
Ressuscitado – é anunciado nas Escri-
turas: «Havia de ser pregado em seu 
nome o arrependimento e o perdão dos 
pecados». 

Aqui a referência ao texto bíblico é 
clara. Alude-se à missão do Servo do 
Senhor: «Vou fazer de ti luz das nações, 
para que a minha salvação chegue até 
aos confins da terra» (Is 49, 6). 

Segundo o profeta, cabe ao Messias 
levar a salvação a todas as gentes. Como 
se realizará esta profecia, se Jesus limitou 
a sua atividade ao seu povo, se ofereceu 
a salvação apenas aos Israelitas? (Mt 15, 
24). 

 Ora bem: na segunda parte do 
Evangelho de hoje, responde-se a esta 
pergunta: Jesus tornar-se-á «luz das 
gentes» através do testemunho dos seus 
discípulos. 
      Trata-se de um encargo muito superior 
às capacidades  humanas.  Para cumprir a 
missão de Cristo, não bastam boa vontade 
e qualidades bonitas, é preciso poder 
contar com a sua força. Esta a razão da 
promessa: «Eu vos enviarei aquele que foi 
prometido por meu Pai. Por isso, perma-

necei na cidade, até que sejais revestidos 
com a força do alto». 

É o anúncio do envio do Espírito, 
aquele que se tornará o protagonista do 
tempo na Igreja. Nos Atos dos Apóstolos 
será muitas vezes recordada a sua 
presença nos momentos salientes e a sua 
assistência nas escolhas decisivas feitas 
pelos discípulos. 

Entretanto, o Evangelho de Lucas con-
clui-se com o relato da Ascensão. 

Antes de entrar na glória do Pai, Jesus 
abençoa os discípulos. 

Também terminadas as celebrações 
litúrgicas no templo, o sacerdote saía do 
lugar santo e pronunciava uma bênção 
solene sobre os fiéis reunidos para a 
oração (Sir 50, 20). Depois da bênção, 
estes voltavam para as suas ocupações, 
certos de que o Senhor haveria de 
conduzir a bom termo todo o esforço e 
toda a fadiga. Ora, também a bênção de 
Jesus, acompanha a comunidade dos 
seus discípulos e é a promessa e a 
garantia do pleno sucesso da obra que 
estão para iniciar. Por isso, o apelo final 
não podia ser senão à alegria: os 
discípulos «voltaram para Jerusalém com 
grande alegria». 

É – sempre o temos vindo a dizer - 
Lucas é o evangelista da alegria. Já na 
primeira página do seu evangelho se 
encontra o anjo do Senhor que diz a 
Zacarias: «Será para ti motivo de regozijo 
e de júbilo, e muitos se alegrarão com o 
seu nascimento» (Lc 1, 14). Pouco depois, 
no relato do nascimento de Jesus, de 
novo aparece o anjo que diz aos pastores: 
«Não temais, pois anuncio-vos uma 
grande alegria, que o será para todo o 
povo» (Lc 2, 10). 

A primeira razão pela qual os 
discípulos se alegram, mesmo já não 
tendo o Mestre visivelmente com eles, é 
porque eles entenderam que Ele não 
ficou, como pensavam os seus inimigos, 
prisioneiro da morte. 

Fizeram a experiência da sua ressur- 
reição, estão certos de que Ele foi o 
primeiro a atravessar o «véu do templo» 
que separava o mundo dos homens do 
mundo de Deus. Assim mostrou que tudo 
o que acontece na terra, sucessos e 
desventuras, injustiças, sofrimentos e 
também os factos mais absurdos, como os 
que lhe aconteceram, não escapam ao 
projeto de Deus. Por isso, se este é o 
destino de cada pessoa, a morte deixa de 
amedrontar. Jesus transformou-a num 
nascimento para a vida com Deus. Esta é 
a primeira razão para enfrentar com 
esperança, até mesmo as situações mais 
dramáticas e complicadas. 

Descobre-se, então, que a luz das 
Escrituras  fê-los  entender  que Jesus não 
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 foi para outro lugar, não se afastou, mas 
ficou com os homens. Simplesmente, o 
seu modo de estar presente, já não é o 
mesmo, mas não é por isso menos real. 
Antes da Páscoa Ele estava condicionado 
por todos os limites, aos quais também 
nós estamos sujeitos. Agora já não, e 
pode estar ao lado de cada pessoa, 
sempre. Com a ascensão, a sua presença 
não diminuiu, mas multiplicou-se! Esta a 
segunda razão para a alegria dos 
discípulos, e nossa também! 

 
 

Oração Universal 
 

 

1 –   Pelos pastores da Igreja enviados   
              por Jesus 

           a anunciar o Evangelho em toda a        
                 parte, 
           para que sejam animados pelo       
                 Espírito Santo, 
           oremos ao Senhor. 
 

2 – 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. 
 

3 – Pelos homens que não conhecem a     
            Cristo, 
      para que a luz da fé os ilumine 
      e recebam o baptismo no Espírito      
            Santo, 
      oremos ao Senhor. 
 

 4 – Pelos esposos cristãos e pelos seus     
             lares, 
       para que sejam um sinal do amor de   
             Deus 
       e uma escola do Evangelho para seus   
             filhos, 
       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. 

 
 

Agenda  Santoral 
     ; 

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

Dia 05 – S. Bonifácio (Bispo e Mártir).   

Dia 06 – S. Norberto (Bispo). 

  
 

Eles prostraram-se diante de Jesus, 
e depois voltaram para Jerusalém com 
grande alegria. 

                                           (Lc 24, 52) 

Antífona da Comunhão 

Eu estou sempre convosco até ao fim 
dos tempos. Aleluia. 

 
 

Verdade da nossa Fé 
 

«No meu primeiro livro, ó Teófilo, 
narrei todas as coisas que Jesus começou 
a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi 
elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo 
Espírito Santo, as suas instruções aos 
Apóstolos que escolhera.» 

A Ascensão de Jesus – ao mesmo 
tempo que é um acontecimento histórico 
testemunhado por cerca de quinhentos 
discípulos – é uma verdade da nossa fé. 

Ensina-nos o Catecismo da Igreja 
Católica: «Então, o Senhor Jesus, depois 
de lhes ter falado, foi elevado ao céu e 
sentou-se à direita de Deus» (Mc 16, 19). 
O corpo de Cristo foi glorificado desde o 
momento da sua ressurreição, como o 
provam as propriedades novas e 
sobrenaturais de que, a partir de então, 
ele goza permanentemente (Cf. Lc 24. 
31; Jo 20, 19.26). Mas, durante os 
quarenta dias em que vai comer e      
beber familiarmente com os discípulos 
(Cf. Act 10, 41) e instruí-los sobre o Reino 
(Cf. Act 1, 3), a sua glória fica ainda 
velada sob as aparências duma 
humanidade normal (Cf. Mc 16, 12; Lc 24. 
15; Jo 20, 14-15; 21, 4). A última aparição 
de Jesus termina com a entrada 
irreversível da sua humanidade na glória 
divina, simbolizada pela nuvem (Cf. Act 1, 
9; também Lc 9. 34-35; Ex 13, 22) e pelo 
céu (Cf. Lc 24, 51). onde a partir de então, 
está sentado à direita de Deus (Cf. Mc 16, 
19; Act 2, 33; 7. 56: também Sl 110, 1). Só 
de modo absolutamente excecional e 
único é que Se mostrará a Paulo, «como a 
um aborto» (1 Cor 15, 8), numa última 
aparição que o constitui Apóstolo (Cf. 1 
Cor 9, 1: Gl 1, 16). (CIC, n.º 659). 

Durante quarenta dias depois da 
Ressurreição, Jesus apareceu várias 
vezes aos Apóstolos, para os confirmar na 
fé da Ressurreição. 

Depois convocou-os para o Jardim 
das Oliveiras – muito perto do lugar onde 
agonizou na noite de Quinta-Feira Santa – 
e elevou-se à vista de Maria, dos 
Apóstolos e de muitos discípulos. A 
tradição venera o lugar onde começou a 
elevar-se, até que uma nuvem – símbolo 
da fé – O ocultou aos olhares dos 
presentes. 

Sendo uma verdade de fé, a 
Ascensão de Jesus é também o motivo da 
nossa Esperança: pela misericórdia do 
Senhor, seguiremos este mesmo caminho 
até ao Céu. 
 

Entrega-nos ao Espírito 

Santo 
 

«Um dia em que estava com eles à 
mesa, mandou-lhes que não se afastas-
sem de Jerusalém, mas que esperassem 
a promessa do Pai, «do Qual disse Ele Me 
ouvistes falar.» 

Antes de subir ao Céu, Jesus faz uma 
recomendação muito importante aos 
Apóstolos: que não começassem a evan-
gelizar o mundo antes de receberem “o 
Prometido do Pai”, isto é, o Espírito Santo. 

Recomenda-nos também a nós que 
não tentemos ajudar os outros no caminho 
da Salvação sem procurarmos a ajuda do 
Espírito Santo. 

• Quando se trata de ajudar as 
pessoas a melhorarem – os pais aos filhos 
e todos os batizados aos seus seme-
lhantes – facilmente nos convencemos de 
que se trata de uma habilidade nossa, 
acreditamos na força das nossas palavras 
e esquecemos que só o Espírito Santo 
pode trabalhar as pessoas por dentro. 

A verdade é que somos apenas 
instrumentos do Senhor, pois é Ele quem 
faz mudar o coração das pessoas. 

A janela não é a luz, mas proporciona-   
-lhe a ocasião de entrar e iluminar um 
aposento da casa. De algum modo, é 
assim a nossa cooperação nas coisas de 
Deus. 

• Também na nossa vida pessoal 
acreditamos demasiado nas nossas 
forças. Fazemos propósitos em contar 
com Deus para nada, na prática. Por isso 
eles ficam por cumprir muitas vezes. 

Entreguemo-nos ao Espírito Santo, 
procurando querer o que Deus quer na 
nossa atuação e peçamos a ajuda da 
terceira Pessoa da Santíssima Trindade, a 
quem está apropriada a nossa santi-
ficação e a das pessoas que desejamos 
ajudar. 

Habituemo-nos a rezar pelas pessoas 
que nos estão confiadas: os pais pelos 
filhos, e uns pelos outros. 

 
 

Faz-nos Suas 

testemunhas 
 

«…e sereis minhas testemunhas em 
Jerusalém e em toda a Judeia e na 
Samaria e até aos confins da terra.» 

Com a Ascensão aos Céu, Jesus não 
termina a Sua atuação no mundo. Vai 
continuá-la agora na Igreja, por meio de 
cada um de nós. Seremos os Seus pés 
que procuram os desencaminhados; a 
Sua voz que proclama a Verdade e chama 
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a todos aos caminhos da salvação; as 
Suas mãos que abençoam e acariciam; e 
os Seus olhos que procuram os que 
sofrem e se desencaminharam. 

Ele quer aparecer com o nosso rosto 
diante do mundo, para continuar a ajudar 
todas as pessoas. 

Isto mesmo parece quererem dizer os 
dois anjos quando procuram despertar os 
Apóstolos do sonho, quando olham para a 
nuvem que ocultou Jesus aos seus olhos. 
Talvez estivessem à espera de que Jesus 
se arrependesse e voltasse atrás: «E 
estando de olhar fito no Céu, enquanto 
Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes 
dois homens vestidos de branco, que 
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”». 

É como lhes dissessem: “De que 
estais à espera? Agora é a vossa hora de 
evangelizar! O Mestre virá depois para vos 
dar uma recompensa.” 

O cristão é o homem a quem Deus 
confiou a salvação de todos os outros 
homens. (Santo Ambrósio). 

Nesta evangelização do mundo 
desempenham um papel importante os 
Meios de Comunicação Social. Eles são 
tudo aquilo de que as pessoas se servem 
para comunicar com os outros: palavras, 
gestos, e sinais, entre os quais alcançou 
muita importância a escrita. 

Antes quase só havia as mensagens 
escritas no barro, na pedra, no bronze ou 
no papel. 

Nos nossos dias ganharam especial 
relevo outras formas de comunicar. O 
Santo Padre chama a atenção para a 
importância das redes sociais. Inventou-se 
o telefone nas suas diversas variantes, a 
rádio, a televisão que transmite som e a 
imagem e, ultimamente, a internet, na qual 
ganharam relevo as redes sociais onde as 
pessoas se encontram e permutam 
conhecimentos. 

Temos de pôr ao serviço da Evange-
lização estas maravilhas da técnica. 

 
 

Conversão pessoal 
 

«Naquele tempo, os onze discípulos 
partiram para a Galileia, em direção ao 
monte que Jesus lhes indicara. Quando O 
viram, adoraram n’O; mas alguns ainda 
duvidaram.» 

Ao contemplar Jesus Cristo que sobe 
glorioso e triunfante ao Céu, depois de ter 
vencido a morte e o pecado, enchemo-nos 
de saudade – porque deixamos de o ver 
até depois da nossa morte – e de desejos 
de O acompanhar. 

Ele ensina-nos o caminho do Céu e 
convida-nos a segui-l’O, para participar da 
Sua felicidade e glória. 

O primeiro passo que temos de dar é 
convertermo-nos, acertar a nossa vida 
pelos Mandamentos da Sua Lei. 

Antes de anunciar aos outros a 
salvação em Jesus, é preciso acolhê-la na 
vida. O trabalho da nossa conversão é 
contínuo e só acaba no fim da vida 
terrena. 

É necessária a coerência de vida: 
fazer e ensinar, como fez Jesus na Sua 
vida terrena. 

Um santo dos nossos dias afirmava, 
referindo-se às virtudes, sacrifícios e 
práticas de penitência: “Nunca peço às 
pessoas para fazerem alguma coisa que 
eu não tenha feito.” 

No Reino de Deus soa a moeda falsa 
dizer: “Olhai para o que eu digo e não 
olheis para o que eu faço.” Temos de 
fazer um esforço generoso para praticar 
aquilo mesmo que recomendamos, de 
outro modo, o que dizemos, soa a 
hipocrisia. 

Também não estamos à espera de 
sermos santos para começar a dar bons 
conselhos. O importante é podermos dizer 
com verdade: “Eu também luto, também 
me esforço, também me custa e nem 
sempre venço, mas procuro ser fiel a 
Deus. 
 

 

Comprometer-se  

no apostolado 
 

«Jesus aproximou-Se e disse lhes: 
“Todo o poder Me foi dado no Céu e na 
terra. Ide e ensinai todas as nações, 
batizando-as em nome do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir 
tudo o que vos mandei.”» 

Jesus Cristo continua, na Igreja, a Sua 
missão de Salvador, enquanto houver 
homens sobre a terra. 

Mas a Igreja, na realidade, é 
constituída por cada um de nós. Repousa, 
portanto, sobre os nossos ombros a 
responsabilidade de ajudar todas as 
pessoas a salvar-se. 

• Não vivemos isolados. Participamos 
da vida de uma família e dum grupo de 
trabalho profissional. Vivemos em comu-
nhão de interesses com muitas pessoas e 
estabelecemos com elas laços de 
amizade. 

O Senhor quer que esta amizade seja 
o clima normal em que ajudamos os 
outros, como os ajudamos também em 
problemas de saúde, laborais ou de 
qualquer outra ordem. 

A ajuda espiritual que queremos dar 
aos outros tem de começar por uma 
amizade profunda, sincera e desinteres-

sada. De outro modo, desconfiarão de 
nós, quando nos aproximarmos para lhes 
dar um bom conselho. 

• Há também grupos apostólicos que 
nos ajudam a receber formação em ordem 
a prestar ajuda aos outros e a concretizar 
a nossa ação apostólica. 

Fazer apostolado – ajudar as outras 
pessoas na sua caminhada ao encontro 
de Cristo – é para nós uma fonte de ale-
gria e de merecimento. 

Ninguém chega ao Céu sem se 
preocupar com os outros, ajudando-os a 
salvar-se. 

Temos de lutar contra a timidez de 
enfrentar o desconhecido, a cobardia de 
não querer ser desagradável, ou o 
comodismo de não se querer incomodar 
por causa do próximo. 

Recebemos tantas graças do Senhor 
que Ele tem o direito de contar connosco 
para ajudarmos os outros. 

 
 

Caminhar com Jesus 
 

 «Eu estou sempre convosco até ao 
fim dos tempos.» 

Contar com a Sua Presença amiga, no 
trabalho, na oração, na vida de família e 
nas dificuldades da vida. 

Muitas vezes, oprimidos pelas dificul-
dades da vida, somos tentados a pensar 
que teremos de as enfrentar sem a ajuda 
de ninguém. 

Jesus teve o cuidado de nos garantir, 
antes de Se tornar invisível na Igreja, que 
nos acompanha em cada momento. Para 
o cristão que vive da fé, a solidão não 
existe, porque o Mestre estará sempre ao 
nosso lado. 

• Ficou glorioso, imortal e real, na 
Santíssima Eucaristia, para ser nosso 
Mestre, Amigo, Confidente, Médico e 
Guia. Podemos procurá-lo no Sacrário a 
qualquer hora do dia ou da noite. 

• Podemos encontrá-l’O e entrar em 
diálogo com Ele em qualquer lugar e em 
qualquer momento: no meio do trabalho, 
quando vamos a caminho ou nos 
entregamos ao descanso. Está sempre 
disponível para nos atender e travar 
diálogo connosco. 

Depois de fazer um pouco de oração, 
embora não ouçamos fisicamente a Sua 
voz, somos confortados e iluminados 
sobre a solução dos nossos problemas. 

• Oculta-Se no pobre e necessitado, 
para acolher como feito em Seu favor o 
que fazemos ao mais humilde dos nossos 
irmãos. 

• Encontra-Se connosco especialmen-
te na Missa de cada Domingo. Convida-       
-nos para tomar parte neste grande 
encontro em que se renova o Seu mistério 
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Pascal. Serve-nos a Sua palavra e o 
Alimento divino do Seu Corpo e Sangue. 

E, à semelhança do que aconteceu 
com os Apóstolos no cenáculo, quando se 
preparavam para a vinda do Espírito 
Santo, também nós temos Maria Santís-
sima connosco, Mãe de Jesus e nossa 
Mãe. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 

“Pio XI” 

(1922  –  1939) 

 
…continuação 
 

Pio XI instituiu o Dia Mundial das 
Missões e constituiu as Pontifícias Obras 
Missionárias, o que lhe mereceu o titulo de 
Papa das Missões; instalou uma estação 
de rádio no Vaticano, sendo o primeiro a 
usar este meio de comunicação com 
propósitos pastorais; e fundou, em 1936, a 
Academia Pontifícia das Ciências. 

Governou a Igreja num período espe-
cialmente conturbado, marcado pela 
repulsa do comunismo, aliada à preocu-
pação com a defesa dos interesses da 
Igreja. O seu erro foi, talvez, pensar que o 
comunismo era uma ameaça maior do que 
o fascismo e o nazismo. 

Os Pactos Lateranenses, assinados a 
11 de Fevereiro de 1929 em Roma – que 
incluíam o Tratado de Latrão, a Concor-
data e a Convenção Financeira – ficaram 
ligados à tolerância da Igreja para com o 
fascismo. 

Os acordos firmados com Mussolini 
(Itália) e Adolfo Hitler (Alemanha), e o 
apoio dado ao regime de Franco 
(Espanha) aliaram para sempre Pio XI ao 
fascismo. 

Morreu a 10 de Fevereiro de 1939 
com 81 anos. 

 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
(…continuação) 
 

A partir de Maio de 1928, na sequên-
cia do seu voto de vítima, D. Sílvia entra 
numa nova fase do seu apostolado; vai 

dedicar-se com entusiasmo à Obra de 
Retiros. A casa de Sequeiros (Lousada), 
que tinha sido encerrada em 18 de 
Dezembro de 1926, por oposições várias 
até aí surgidas, fora substituída, três 
meses depois, a pedido do próprio Bispo 
do Porto, pela Casa da Granja (Baltar-        
-Paredes), onde é apreciada pelo pároco e 
por todos. É aí que ela regressa no dia 27 
de Maio, e, no retiro que estava a 
decorrer, há três grandes conversões.  
Apercebeu-se do nexo íntimo entre o seu 
voto de vítima, ou oblação à Cruz, e o 
fruto apostólico. Além disso, terá a 
colaboração de algumas companheiras da 
«união das almas» para a Obra de Jesus. 

                                              
                                              (Continua…) 
 

 

Santos Padroeiros 
(de Cidades) 

 

–  Alcobaça:  S. Bernardo. 

–  Amazónia:  S. Bernardo.    
–  Angers:  S. Maurílio. 

–  Antuérpia:  N.S.ª. Assunção.    
–  Aracaju:  N. S.ª da Conceição. 

–  Assis:  S. Damião; S. Francisco; S. Clara.    
–  Atenas:  S. Dinis (o Aeropagita); S. Jorge;       

                      S. Espiridão; S. Sofia . 

–  Ausburgo:  S. Afra; S. Narciso.    
–  Aveiro:  Princesa Joana.    
–  Avinhão:  S. Agricola; S. Bénézet;  

                        S. Gens; S. Pedro Celestino. 
   

 

Aniversários 

 

Esta semana está de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, apenas uma 
Leitora e é da Paróquia de Eiríz. Ela 

chama-se Sónia Raquel e festeja na 
próxima terça-feira, dia 4 de Junho. 

O Jornal do Leitor deseja à Sónia um 
feliz aniversário. 

 
 

H u m o r 
Padre 

 

Iam dois tipos a fazerem uma disputa, 
entre um Lamborghini e um Ferrari. 
Passam por um padre que ia de bicicleta e 
tentam assustá-lo com uma tangente.  O 
Ferrari ultrapassa o Lamborghini e a 
seguir o Lamborghini ultrapassa o Ferrari 
e, para espanto de ambos os condutores 
veem o padre de bicicleta a ultrapassá-los 
a ambos. Os tipos, dispostos a deixarem o 
padre para trás, aceleram a valer, 170, 
180, 190, 200, 210, 230, 240, 250… 
Quando pensam ter deixado o padre, eis 
que este os passa de novo na sua 
bicicleta. Os tipos ficam absolutamente 

pasmados! Entretanto, logo a seguir numa 
curva, o padre espeta-se e os tipos 
resolvem parar os carros para falar com o 
padre. 

– Oh senhor Padre, o senhor é um 
espetáculo! Conseguiu dar pelo menos 
250 km / hora numa bicicleta!  

– Que remédio – diz o padre – os 
meus suspensórios ficaram presos num 
dos vossos para-choques.  
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