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Judas, o Cireneu e Eu 

(17) 

A CRUZ 

«Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si 

mesmo, tome a sua cruz e siga-me.» 

                                          (Mt 17, 24) 

 

II 

Fragilidade poderosa  

do teu ombro  

– nosso assombro –  

que recebe a cruz  

e não a enjeita.  

A cruz toda feita  

de dores e de pecados,  

a cruz desesperada  

que ninguém ousaria carregar, 

demasiado pesada para levar;  

a cruz da iniquidade  

(material compacto, com o peso exato 

de toda a humanidade). 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

Dia Mundial das 

Comunicações Sociais 

Graças ao progresso tecnológico, o 

acesso aos meios de comunicação 

possibilita a muitas pessoas ter 

conhecimento quase instantâneo das 

notícias e divulgá-las de forma capilar. 

Estas notícias podem ser boas ou más, 

verdadeiras ou falsas. Já os nossos 

antigos pais na fé comparavam a 

mente humana à mó da azenha que, 

movida pela água, não se pode parar. 

Mas o moleiro encarregado da azenha 

tem possibilidades de decidir se quer 

moer, nela, trigo ou joio. A mente do 

homem está sempre em ação e não 

pode parar de «moer» o que recebe, 

mas cabe a nós decidir o material que 

lhe fornecemos (cf. Cassiano o Roma-

no, Carta a Leôncio Igumeno). 

Gostaria que esta mensagem 

pudesse chegar como um 

encorajamento a todos aqueles que 

diariamente, seja no âmbito profis-

sional seja nas relações pessoais, 

«moem» tantas informações para 

oferecer um pão fragrante e bom a 

quantos se alimentam dos frutos da 

sua comunicação. A todos quero 

exortar a uma comunicação constru-

tiva, que, rejeitando os preconceitos 

contra o outro, promova uma cultura do 

encontro por meio da qual se possa 

aprender a olhar, com convicta 

confiança, a realidade. 

Creio que há necessidade de 

romper o círculo vicioso da angústia e 

deter a espiral do medo, resultante do 

hábito de se fixar a atenção nas 

«notícias más» (guerras, terrorismo, 

escândalos e todo o tipo de falimento 

nas vicissitudes humanas). Não se 

trata, naturalmente, de promover 

desinformação onde seja ignorado o 

drama do sofrimento, nem de cair num 

otimismo ingénuo que não se deixe 

tocar pelo escândalo do mal. Antes, 

pelo contrário, queria que todos 

procurássemos ultrapassar aquele 

sentimento de mau-humor e resigna-

ção que muitas vezes se apodera de 

nós, lançando-nos na apatia, gerando 

medos ou a impressão de não ser 

possível pôr limites ao mal. Aliás, num 

sistema comunicador onde vigora a 

lógica de que uma notícia boa não 

desperta a atenção, e, por conseguinte 

não é uma notícia, e onde o drama do 

sofrimento e o mistério do mal 

facilmente são elevados a espetáculo, 

podemos ser tentados a anestesiar a 

consciência ou cair no desespero. 

Gostaria, pois, de dar a minha 

contribuição para a busca dum estilo 

comunicador aberto e criativo, que não 

se prontifique a conceder papel de 

protagonista ao mal, mas procure 

evidenciar as possíveis soluções, 

inspirando uma abordagem propositiva 

e responsável nas pessoas a quem se 

comunica a notícia. A todos queria 

convidar a oferecer aos homens e 

mulheres do nosso tempo relatos 

permeados pela lógica da «boa 

notícia». 

(Papa Francisco, Ano de 2017) 

 
 

Ascensão do Senhor 

Celebramos hoje a festa litúrgica da 

Ascensão do Senhor. A Ascensão não 

deve ser entendida como um afasta-

mento físico, material de Jesus. Jesus 

ficou presente no nosso mundo de 

diversas formas, como nos diz a nossa 

fé. 

Acompanhou os Apóstolos na sua 

evangelização e continua a acompa-

nhar-nos nos caminhos desta vida. 

Pensemos naquilo que para nós 

representa a Ascensão de Jesus e qual 

a sua importância para a nossa vida 

espiritual. 
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Interroguemo-nos silenciosamente 

numa atitude acolhedora da Palavra, a 

fim de mais conscientemente passar-      

-mos a comungar o pão da vida, Jesus 

Cristo. 

 
 

Introdução 

Com a entrada de Jesus na glória 

do Pai, mudou alguma coisa aqui na 

terra? 
Exteriormente, nada. A vida das 

pessoas continuou a ser a que era 

antes: semear e colher, comerciar, 

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 projetada uma 

luz nova. Ora vejamos: 

Num dia de nevoeiro, repentina-

mente aparece o sol. As montanhas, o 

mar, os campos, as árvores do bosque, 

os perfumes das flores, o canto dos 

pássaros, permanecem 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 

fatalidades, das misérias, dos erros da 

pessoa vê-se sempre o Senhor que 

constrói o seu reino. 

Um exemplo desta perspetiva 

completamente nova poderia ser o 

modo de considerar os anos da vida. 

Todos conhecemos, 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 perspetiva. 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. 

 
 

Antífona de Entrada 

cf. Actos 1, 11 

Homens da Galileia, porque estais 

a olhar para o céu? Como vistes Jesus 

subir ao céu, assim há de vir na sua 

glória. Aleluia. 

 
 

Primeira Leitura 
(Act 1, 1-11) 

 
MONIÇÃO:  

 
Este trecho que vamos escutar é o 

começo do livro dos Atos dos Apóstolos. 

Nele, o autor descreve os últimos 

momentos que Jesus Ressuscitado passou 

com os seus. 

  

LEITURA: 

 
 

Leitura dos Atos 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 

batizou com água; vós, porém, 

sereis batizados no Espírito 

Santo, dentro de poucos dias».  
6Aqueles que se tinham reunido 

começaram a perguntar: «Se-

nhor, 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 difícil. No entanto, Leitor, 

terás o cuidado de distinguir o estilo 

narrativo, do discurso direto:  

– No início fala o “personagem” Lucas, 

autor do Livro dos Actos, (o 1.º livro, é o 

Evangelho com o seu nome). 

– No início do V. 6, V. 7 e V. 11, fala o 

“narrador”. 

– O “narrador” fala ainda em todo o V. 9 

e V. 10. 

– Há ainda os “personagens” Jesus, 

discípulos e anjos. Descobre-os e interpreta 

as suas vozes (mas sem fazer teatro no 

ambão). 

Recomenda-se a necessária prepa-

ração, sobretudo aos Leitores mais novos, 

porque os mais antigos não precisam tanto 

(ou precisam?) destas recomendações, 

porque conhecem-nas. 

Atenção ao intercalar – disse Ele – (fá-      

-lo bem, para que a assembleia o note).   

Presta atenção às palavras: instruções / 

apresentaram-se-lhes / vistes ir para o Céu 

(não é “viste” ir…) / e outras. 

 

 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 
      No Monte das Oliveiras foi 

construído, pelos cruzados, um pe-

queno santuário octogonal, transfor-

mado mais tarde em mesquita pelos 

muçulmanos em 1200. Determinado 

sacerdote estava a explicar a alguns 

peregrinos que esta pequena edícula 

atualmente tem um teto, mas origi-

nariamente não o tinha para recordar a 

Ascensão de Jesus ao Céu. Alguém 

mais desenvolto no grupo comentou: 
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«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 oportunidade 

para 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, começa-se a experi-

mentar um certo embaraço: 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 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). Deixe-

mos 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 (dife-

rentes). 

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? 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 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 

(inexplicável) da Páscoa. Por isso, 

como artista da pena (caneta) que é, 

compõe uma página de teologia 

utilizando um género literário e 

imagens bem compreensíveis para os 

seus contemporâneos (os do seu 

tempo). Ora, o primeiro passo a dar, é 

o de compreender a linguagem 

utilizada. 

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 esperávamos que fosse Ele 

quem viria redimir Israel!»  (Lc 24, 21). 

A Ressurreição desperta as 

expectativas: difunde-se entre os 

discípulos a convicção de um imediato 

retorno de Cristo. Alguns fanáticos, 

baseando-se em revelações presumí-

veis, começam até a anunciar a sua 

data. Em todas as comunidades 

repete-se a invocação: «Maranatha», 

vem Senhor! 

Mas os anos passam, e o Senhor 

não vem. Muitos começam a ironizar: 

«Cristo prometeu voltar. Em que fica a 

promessa da sua vinda? Desde que os 

pais (os antepassados) morreram, tudo 

continua na mesma, como desde o 

princípio do mundo» (2 Pd 3, 4). 

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 

assinalou, sem dúvida, o início do 

Reino de Deus, mas não a conclusão 

da história.  

A construção do mundo novo 

iniciou-se apenas, ela exigirá muito 

tempo e muito empenho por parte dos 

discípulos. 

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? (v. 6). 

É a mesma que, no final do século I, 

todos os cristãos gostariam de dirigir 

ao Mestre. A resposta do Ressus-

citado, mais do que para os Doze, é 

dirigida aos membros das comuni-

dades 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 Jerusa-

lém 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 jan-

tado? 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). 

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 

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. 

E fácil relevar os elementos 

comuns com o relato dos Atos 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  

 

N.º 627 – 24.05.2020 – Ascensão do Senhor 

– Pág. 3 / 8 –   



 

Pág. 4 / 8 –  
Ascensão do Senhor   –    24.05.2020 – N.º 627 

 

glória do Pai. 

A nuvem indica a presença de Deus 

A nuvem indica no Antigo 

Testamento a presença de Deus num 

certo lugar (Ex 13, 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 

Os dois homens vestidos de branco 

são os mesmos que aparecem junto ao 

sepulcro no dia de Páscoa (Lc 24, 4).  

A cor branca 

A cor branca representa, segundo a 

simbologia bíblica, o mundo de Deus.  

As palavras 

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). 

O olhar dirigido ao céu. 

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, 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 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, encontrar empenha-

dos no trabalho para os irmãos (Lc 12, 

37). 

Mas então Jesus subiu ou não  

ao Céu? 

Exatamente: subiu ou não 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, 35-50). 

Quarenta dias depois da Páscoa 

não se verificou nenhuma deslocação 

no espaço, nenhum «arrebatamento» 

do Monte das Oliveiras em direção 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, 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, sofrimentos e 

até mesmo os factos mais absurdos, 

como uma morte ignominiosa, 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 
Sl 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6) 

  
MONIÇÃO:  

 
O salmo 46, que iremos proclamar, é a 

nossa resposta ao triunfo do Redentor. 

Bater palmas, aclamar, cantar, tocar 

música, representam os sinais exteriores 

que supõem uma atitude festiva interior, por 

quem está em comunhão com Cristo e 

compreende o Seu triunfo. 

  
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. 

 
 

Segunda Leitura 
(Ef 1, 17-23) 

 
MONIÇÃO:  

 
Nesta segunda Leitura, o Apóstolo São 

Paulo deseja que os cristãos assimilem o 

significado pleno do Mistério Pascal, dentro 

do plano de Deus Pai. 

  

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: 
 

 

O texto requer cuidado. Trata-se de 

uma Leitura com apenas três frases, não 

muito fáceis. Está cheia de palavras e 

expressões invulgares: espírito de 

sabedoria e de luz; olhos do vosso coração; 

tesouros de glória; incomensurável 

grandeza; etc. 

A leitura deste texto exige grande 

capacidade respiratória, devido às frases 

longas que contém. 

Fazes bem se exercitares algumas 

palavras: conhecerdes (não é “conheceres”) 

/ compreenderdes (não é “compreenderes”) 

/ incomensurável / Soberania (não é 

“Sabedoria”) / e outras. 
 

 

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 

cristãos a não descuidar os deveres 

concretos deste mundo. A segunda 

Leitura 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: 

 
Jesus é a única autoridade entre Deus e 

os homens. Ele apenas dá uma ordem 

àqueles que O seguem: fazer com que 

todos os povos se tornem seus discípulos, 

pelo Batismo. 

  
REFRÃO:  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: 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São 

Mateus 
 

Naquele tempo, 16os onze 

discípulos partiram para a 

Galileia, em direção 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, batizando-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 AO EVANGELHO: 
 

Mateus não descreve a Ascensão 

de Jesus da mesma forma que o fazem 

os Atos dos Apóstolos, mas, servindo-       

-se de imagens diferentes, propõe a 

mesma mensagem. 

Ao contrário de Lucas e de João, 

ele coloca o encontro com o 

Ressuscitado não em Jerusalém, mas 

na Galileia. Esta ambientação geográ-

fica tem um valor teológico: o 

evangelista quer afirmar que a missão 

dos Apóstolos tem início onde 

começara a do seu Mestre. 

A Galileia era uma região 

desprezada. 

 Devido às frequentes invasões 

vindas de norte e de leste, era habitada 

por uma população heterogénea 

(diversificada), derivada de uma 

mistura de raças. Isaías designa-a co-

mo «terra de sombras» (Is 9, 1) e os 

judeus ortodoxos olhavam-na com 

suspeita e desconfiança. A Nicodemos, 

que timidamente procurava defender 

Jesus, os fariseus de Jerusalém 

objetarão: «Investiga e verás que da 

Galileia não sairá nenhum profeta» (Jo 

7, 52). 

É precisamente a estes semi-           

-pagãos – isto quer dizer Mateus – que 

agora é destinado o Evangelho. 

Jerusalém, a cidade que recusou o 

messias de Deus, perdeu o seu 

privilégio de ser o centro espiritual de 

Israel. 

O encontro do Ressuscitado 

com os discípulos acontece no 

monte 

O encontro do Ressuscitado com 

os discípulos acontece no monte (v. 

16). 

Comentando o Evangelho do 

segundo domingo da Quaresma, 

esclarecemos o significado bíblico do 

monte: era o lugar das manifestações 

de Deus; no cimo do monte Ele 

manifestara-se a Moisés e a Elias. 

Mateus utiliza muitas vezes esta 

imagem: coloca Jesus no monte 

sempre que Ele ensina ou faz algo 

particularmente importante. 

Se tomarmos em consideração este 

facto, compreendemos o significado da 

cena narrada no trecho de hoje: o 

envio dos discípulos ao mundo é um 

acontecimento decisivo. Só está 

habilitado a desempenhar esta missão 

quem, no monte, fez a experiência do 

Ressuscitado e assimilou a sua 

mensagem. 

Como podiam ainda ter dúvidas? 

A nota de que «alguns dos 

Apóstolos ainda duvidavam» (v. 17) é 

surpreendente. Como podiam ter ainda 

dúvidas se tinham já encontrado o 

Ressuscitado em Jerusalém, no dia de 

Páscoa? 

Do ponto de vista da catequese, 

este pormenor é indicativo. Para 

Mateus, a comunidade cristã não é 

composta por gente perfeita, mas por 

pessoas onde continua a estar 

presente o bem e o mal, a luz e as 

trevas. Entre os primeiros discípulos 

verificamos esta situação: têm fé, mas 

permanecem ainda dúvidas e 

incertezas. 

É possível acreditar em Cristo e ter 

dúvidas. O contrário é que é 

impossível: não pode existir a fé 

juntamente com a evidência. Não se  
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pode «acreditar» que o Sol existe, 

porque há a certeza, pode-se ver, são 

cientificamente verificáveis os efeitos 

da sua luz e do seu calor. No campo 

da fé esta evidência é impossível. 

Como os Apóstolos, também nós 

temos a convicção profunda da 

verdade da Ressurreição de Cristo, 

mas não a podemos demonstrar. 

O envio dos Apóstolos 

Na segunda parte do trecho (v. 18-

20), dá-se o envio dos Apóstolos a 

evangelizar o mundo inteiro. 

Durante a sua vida pública, Jesus 

tinha-os mandado anunciar o Reino 

dos Céus com estas instruções: «Não 

sigais pelo caminho dos gentios, nem 

entreis em cidade de samaritanos. Ide, 

primeiramente, às ovelhas perdidas da 

casa de Israel» (Mt 10, 5-6). Depois da 

Páscoa, a sua missão amplia-se, torna-    

-se universal. 

A luz acendera-se na Galileia 

quando Jesus, tendo deixado Nazaré, 

fora para Cafarnaum. O povo que 

estava nas trevas vira uma grande luz; 

para aqueles que moravam em terras e 

sombras de morte, surgira uma luz (Mt 

4,16). Agora, a sua luz deve resplande-

cer em todo o mundo. Como 

anunciaram os profetas, Israel torna-se 

«luz das nações» (Is 42, 6). 

O momento é decisivo, e Jesus 

evoca a sua autoridade: fora enviado 

pelo Pai a levar a mensagem da 

salvação; agora Ele confia esta tarefa à 

comunidade dos discípulos, e por esse 

motivo lhes dá os seus próprios 

poderes. 

A Igreja é chamada a evangelizar 

A Igreja é chamada a tornar Cristo 

presente no mundo. Mediante o 

Batismo gera novos filhos, que são 

inseridos na comunhão de vida da 

Trindade, do Pai, do Filho e do 

Espírito. Missão sublime, mas árdua: 

suscita desânimo e receio em quem é 

chamado a desempenhá-la. 

      Qualquer vocação é sempre 

acompanhada pelo medo do homem e 

por uma promessa do Senhor que 

garante: «Não temas, Eu estou 

contigo.» A Jacob, em viagem para 

uma terra desconhecida, Deus garante: 

«Estou contigo e proteger-te-ei para 

onde quer que vás, não te 

abandonarei» (Gn 28, 15); A Israel, 

deportado para a Babilónia, declara: 

«És precioso aos meus olhos, que te 

estimo e te amo. Não tenhas medo, 

que Eu estou contigo» (Is 43, 4-5); a 

Moisés que objeta: «Quem sou eu 

para ir ter com o faraó e fazer sair os 

filhos de Israel do Egipto?», o Senhor   

responde: «Eu   estarei contigo». (Ex 3, 

11-12); a Paulo, que em Corinto é 

tentado a desencorajar-se, o Senhor 

diz: «Nada temas, porque Eu estou 

contigo e ninguém te fará mal»  (Act 

18, 9-10). 

A promessa do Ressuscitado aos 

discípulos, que começam a dar os 

primeiros, tímidos passos, não podia 

ser diferente: «Eu estou sempre 

convosco até ao fim dos tempos» (v. 

20). Encerra assim, como iniciara, o 

Evangelho de Mateus: com a evocação 

do Emanuel, o Deus connosco – nome 

com o qual o Messias fora anunciado 

pelos profetas (Mt 1, 22-23). 

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 batizam 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 batismo 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. 

Agenda Santoral 

Dia 25 – S. Beda Venerável  

              (Presbítero e Doutor da Igreja).  

– S. Gregório VII (Papa) 

– S. Maria Madalena de Pazzi 

(Virgem).  

Dia 26 – S. Filipe de Néri (Presbítero).  

Dia 27 – S. Agostinho de Cantuária       

                                                 (Bispo).  

Dia 29 – S. Paulo VI (Papa).  

 
 

Antífona da Comunhão 

Mt 28, 20 
 

Eu estou sempre convosco até ao fim 

dos tempos. Aleluia. 

 
 

Olhos voltados para 

 o céu 

 Os apóstolos ficaram a contemplar 

o Mestre que se afastava “elevando-se 

à vista deles, uma nuvem escondeu-O 

a seus olhos”, ouvimos ler na primeira 

Leitura deste domingo, denominado da 

Ascensão, por esse motivo. O seu 

olhar voltado para o céu assinala a 

esperança da sua volta imediata, o 

desejo de que, após um breve 

intervalo, Ele retome a obra 

interrompida.  

Os homens vestidos de branco, 

que se lhes apresentaram, dizem-lhes: 

não será Jesus o encarregado de levar 

a cabo essa obra, mas sereis vós. Vós 

tendes a capacidade de o fazer, pois 

passastes quarenta dias com Ele após 

a sua Ressurreição e recebestes o 

Espírito. E Jesus estará convosco até 

ao fim dos séculos. E Deus esclarece: 

deixai de olhar para o céu, é aqui na 

terra que deveis dar provas da 

autenticidade da vossa fé. 

O seu olhar voltado para o céu 

assemelha-se ao de muitos cristãos de 

hoje que não consideram a religião 

como um incentivo, para se 

comprometerem de uma maneira 

concreta, a fim de melhorarem a vida 

dos homens. 

É possível que diante desta 

realidade misteriosa da nossa fé, 

tenhamos dúvidas semelhantes às dos 

apóstolos. 
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As dúvidas dos 

apóstolos 
  

Mateus diz-nos que os onze 

apóstolos, partiram para a Galileia, em 

direção ao monte que Jesus lhes 

indicara. Quando O viram, “adoraram-     

-n’O; mas alguns ainda duvidaram”. Os 

discípulos têm fé, porém também têm 

dúvidas. Mas, se já tinham encontrado 

o Ressuscitado em Jerusalém no dia 

de Páscoa!?... 

Será possível acreditar em Cristo e 

ainda ter dúvidas? É claro que sim! E 

não devemos estranhar, pois as 

dúvidas fazem parte da natureza do 

próprio ato de acreditar. Se só 

tivéssemos certezas, já não 

precisávamos da fé.  

Jesus, antes de mais, reporta-se à 

sua autoridade e confia-lhes a missão 

de continuarem a sua obra: “Todo o 

poder me foi dado... Ide e ensinai todas 

as nações... batizando todas as 

pessoas... ensinando-as a cumprir tudo 

o que vos mandei. Eu estou sempre 

convosco até ao fim dos tempos”. 

Esta é a razão por que hoje 

estamos em festa: Jesus não se 

afastou, mas ficou connosco de uma 

forma diferente. Ele está na glória do 

Pai, por isso está presente a cada um 

de nós, sempre, em qualquer lugar, em 

qualquer situação da nossa vida. 

 
 

 

Jesus presente na 

nossa vida 
  

Vivemos num tempo em que os 

compromissos são “descartáveis” e as 

fidelidades são a “prazo”. Reconforta-     

-nos, pois, saber que Jesus está 

sempre connosco. Em cada dia! 

Esta presença de Jesus acontece, 

pelo Espírito, no interior do nosso 

coração e na nossa vida. Atualiza-se 

na Sua Palavra que escutamos e 

contemplamos, nos sacramentos que 

recebemos, na oração que fazemos e 

na vida fraterna que realizamos. 

Jesus não escolheu pessoas 

sábias e inteligentes para continuarem 

a sua missão, mas pessoas simples 

cheias de fragilidades e limites. Hoje, 

somos nós os discípulos de Jesus. E é 

a nós que Jesus se dirige e confia esta 

missão: Ide, com as vossas 

capacidades e com o vosso jeito, e 

ensinai... procurai que as pessoas Me 

conheçam, através do vosso 

testemunho coerente com a fé que 

professais. 

Presente na comunicação social 

No dia de hoje, comemora-se o 51.º 

Dia Mundial das Comunicações 

Sociais, e o Santo Padre recomenda 

que a sua mensagem chegue como um 

“encorajamento a todos aqueles que 

diariamente, seja no âmbito profis-

sional seja nas relações pessoais, 

transmitem tantas informações, para 

oferecerem um pão fragrante e bom a 

quantos se alimentam dos frutos da 

sua comunicação”. A todos exorta a 

uma comunicação construtiva, que, 

rejeitando os preconceitos contra o 

outro, promova uma cultura do 

encontro por meio da qual se possa 

aprender a olhar, com convicta 

confiança, a realidade. 

Presente em nós 

“Para nós, cristãos”, diz-nos o 

Papa, “o olhar adequado para decifrar 

a realidade só pode ser o da boa 

notícia: Esta boa notícia, é o próprio 

Jesus. Em Cristo, Deus fez-Se 

solidário com toda a situação humana, 

revelando-nos que não estamos 

sozinhos”. 

No seu Filho amado, esta 

promessa de Deus – «Eu estou 

contigo» – assume toda a nossa 

fraqueza, chegando ao ponto de sofrer 

a nossa morte.  

A esperança fundada na boa 

notícia, que é Jesus, faz-nos erguer os 

olhos e impele-nos a contemplá-Lo no 

quadro litúrgico da Festa da Ascensão. 

O Espírito semeia em nós o desejo do 

Reino, através de muitos «canais» 

vivos, através das pessoas que se 

deixam conduzir pela Boa Notícia no 

meio do drama da história, tornando-se 

como que faróis na escuridão deste 

mundo, que iluminam a rota e abrem 

novas sendas de confiança e 

esperança. 

É, pois, ocasião propícia, para nos 

interrogarmos sobre a nossa 

participação na vida da sociedade, da 

comunidade e da Igreja. 

 
 

 

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.  

Eu estou sempre convosco  

até ao fim dos tempos». 

(Mt 28, 19-20) 

Repetir os gestos e as 

palavras de Jesus 

Lemos no final do Evangelho de 

São Mateus que nos oferece vários 

ensinamentos: 

– A cena passa-se na Galileia, terra 

habitada por pagãos e desligada de 

Jerusalém. Jesus convida os seus 

discípulos a que não vivam fechados 

em si mesmos. Devem abrir-se ao 

mundo. 

– Mostra-lhes que ser cristão é 

comprometer a vida realizando as 

ações que Ele realizou. 

– Jesus envia-os a anunciar a Boa 

Nova. Conclui prometendo-lhes a sua 

ajuda e a sua presença até ao final da 

história. 

Os primeiros cristãos, após a Morte 

e Ressurreição do seu Mestre, 

desejaram repetir os gestos e as ações 

mais significativas de Jesus para senti-   

-Lo presente e receber o seu amor e a 

sua salvação. De entre os muitos 

gestos realizados pelo Mestre, 

escolheram imediatamente a Eucaristia 

e o Batismo. Estes são os dois 

primeiros sacramentos celebrados 

pelos cristãos. Também se 

distinguiram pelo amor fraterno que 

reinava entre eles. 

Jesus fez muitos gestos para nos 

mostrar a sua salvação. Impunha as 

mãos e curava. Rezava, abençoava e 

perdoava. Caminhava. Escutava as 

pessoas. Olhava com misericórdia para 

os que sofriam… 

Também nós podemos fazer igual. 

 
 

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 mensa-

gem 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.  
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Oração 

Senhor, és a minha luz e a minha 

alegria; a razão da minha esperança e 

a luz que ilumina o meu caminhar. 

Senhor, és a defesa da minha vida; 

apoio seguro nas minhas dúvidas e 

chave que abre o coração.  

Não me escondas o teu rosto, 

Senhor, que não se apaguem as 

estrelas que guiam na noite os meus 

passos. 

Senhor, ensina-me o caminho que 

me leva aos meus irmãos para que eu 

aprenda a partilhar.  

Enche de humildade o meu 

coração para que todas as manhãs 

retome o meu trabalho com confiança 

posta em Ti. 

 

Descomplica (5) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: recomeçar, acreditar,  

confiar, esperar, aceitar, entregar, desapegar, 
persistir, agradecer,  

avançar e descomplicar. 

 
Primeiro verbo “Recomeçar” 

Às vezes é preciso ir muito longe 

para se chegar mais perto. É preciso 

seguir em frente para voltar a acreditar 

que vai dar certo. Às vezes é preciso 

aprender a deixar ir e é preciso ter 

força, coragem e oxigénio para 

desfazer verdades absolutas e abrir o 

coração para o que (de bom) há de vir. 

Às vezes é preciso deixar que seja 

a vida a refazer o nosso mapa do 

coração e que seja ela a fazer planos 

para nós. É preciso dizer não sem 

sentir um peso no coração.  É preciso 

aprender a aceitar que é bom sermos 

nós em primeiro lugar. É preciso 

acreditar que há (e haverá sempre) 

razões para acreditar, razões para 

respirar, razões para ter esperança e 

não desistir (nunca) de lutar. 

– Deixa que a Vida faça aquilo que 

sabe fazer melhor: dar voltas. E torna-       

-te mais forte. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 

 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Cria fama  

e deita-te na cama 

2 

Não sirvas  

a quem serviu 

3 

Não se deve casar mulher  

sem servir um amo  

nem homem sem servir o rei 

4 

A capa e a merenda  

nunca pesaram ao pastor 

5 

Enquanto o pau vai e vem 

 folgam as costas 

6 

Criado e bois  

um ano até dois 

 
 

Humor 

O Cardeal Ângelo Roncalli, que 

seria mais tarde o Papa João XXIII, 

encontrava-se com Núncio Apostólico 

em Paris. Num banquete oficial calhou 

de ficar ao lado de uma vistosa dama, 

muito reduzidamente vestida. 

À sobremesa, o Núncio colocou-

lhe, com toda a delicadeza, uma maçã 

no prato. 

Então, perguntou-lhe a vaidosa 

criatura, por que lhe oferecia aquela 

peça de fruta. 

– É que, minha senhora – 

respondeu o Núncio amável e risonho 

– diz-nos a Sagrada Escritura que 

quando Eva comeu a maçã 

compreendeu que estava despida… 

~ ~ ~ ~  

– Vejo, Nelinho, que travaste 

conhecimento com o nosso novo 

vizinho. Ainda bem que te entendes 

com ele, pois, sendo ambos da mesma 

idade, certamente se irão dar muito 

bem. 

– Hum… observa o Nelinho, pouco 

entusiasmado, 

– Não não?! Eu ainda há pouco 

passei por vocês e, vi-te todo amável, 

a devolveres-lhe os berlindes! 

– Não eram os berlindes; eram os 

dentes. 

~ ~ ~ ~  

 

No restaurante: 

– Sempre consegui cortar o bife – 

diz o cliente ao criado de mesa – mas 

não sou capaz de o mastigar… 

– Desculpe V. Exa.! Nós aqui só 

nos responsabilizamos pelos talheres e 

não pelo vosso dentista! 

Entre amigos: 

~ ~ ~ ~  

– Que disse a tua mulher, 

Agostinho, quando chegaste a casa às 

quatro horas da manhã? 

– Não disse nada, Adriano. Eu, de 

qualquer maneira, tinha de tirar dois 

dentes!... 

 
 

 

 
 
 

ESCALA DE LEITORES 

24-05-2020 – Ascensão do Senhor 

À data da conclusão deste 

jornal (20 de abril) 

todas as celebrações religiosas 

ainda se encontravam  

suspensas 

por tempo indeterminado. 

  
 

 

 
 

Ascensão do Senhor 
 

 

 

A Fechar 

A nossa alegria é o melhor modo de 
pregar o cristianismo. 

 
(Santa Teresa de Calcutá) 
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