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Ascensão do Senhor 

Aproximamo-nos do termo do Tempo 

Pascal, a liturgia festiva começada na 

noite de Páscoa, continua com a 

celebração da Ascensão do Senhor e a 

vinda do Espírito Santo. Ambas as 

celebrações se integram na perspetiva 

da Páscoa. A essa luz, celebramos, hoje, 

a Sua glória, contemplando o Senhor 

Ressuscitado que deixa os seus amigos 

para “subir ao céu”. 

Na festa de hoje continuamos a 

Festa da Páscoa. A Ascensão de Cristo 

é a nossa esperança. 

Será que, durante o tempo decorrido 

desde o dia de Páscoa até hoje, temos 

vivido a alegria e a esperança da 

Ressurreição de Jesus? Ou, pelo 

contrário, temos dado mais tempo à 

vivência da tristeza e do desalento?  
 

 
 

 

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. 

Introdução 

Um modo diferente de estar próximo. 

Podíamos perguntar: Com a entrada 

de Jesus na glória do Pai, mudou 

alguma coisa aqui na terra? 

Exteriormente, ao que vemos, nada 

mudou. 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. 

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, 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. Ora, 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. 
 

 
 

 

 

«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». 
 

(Act 1, 11) 

____________ 
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Primeira Leitura 
At 1, 1-11  

 
 

MONIÇÃO: 
 

A leitura deste trecho contém o começo 

do livro dos Atos dos Apóstolo, relata a 

Ascensão de Jesus ao céu. Afirmar que Jesus 

subiu ao céu é exatamente o mesmo que 

dizer “ressuscitou”, foi glorificado, entrou na 

glória de Deus. 

 
 

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, aparecen-

do-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: «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 recebe-

reis 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 de proclamar. No 

entanto, Leitor, terás o cuidado de distinguir o 

estilo narrativo, do discurso direto. Repara:  

– - No início do texto, quem fala é o 

“personagem” Lucas, que é o autor do Livro 

dos Atos, (o seu 1.º livro, é o Evangelho com 

o seu nome). 

– - No início do V. 6, V. 7 e V. 11, quem 

fala é 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 (sem precisar de fazer teatro 

no ambão). 

Recomenda-se necessária preparação, 

sobretudo aos Leitores mais novos, porque os 

mais antigos não precisarão tanto delas (ou 

precisarão?), porque conhecem-nas. 

Atenção ao intercalar “– disse Ele –“ (fá-lo 

bem, para que a assembleia o note).  

Outro aspeto delicado são as 

interrogações, e o texto contém duas. Regra 

geral, a entoação começa logo a perceber-se 

no início da frase. Importa descobrir qual é a 

palavra que interroga e acentuá-la com algum 

vigor. Na primeira interrogação, é: (“é 

agora?”) que vais… de Israel? E a segunda é: 

(“porque estais?”) a olhar… para o Céu? 

Depois uma ou outra palavra menos boa 

de pronunciar: Teófilo / restaurar / 

apresentaram-se-lhes / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
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, atualmente 

tem um teto, mas originariamente não o 

tinha, para recordar a Ascensão de 

Jesus ao Céu. Porém, alguém mais 

desenvolto (mais desembaraçado, mais 

desenrascado) no grupo, comentou 

assim: «Não tinha teto porque, doutra 

forma, ao subir, Jesus teria batido com a 

cabeça no teto.» 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 Atos 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 

(algumas diferenças) difíceis de explicar. 

Vamos ver:   

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» (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 Atos, 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 

quando Jesus subiu ao Céu. Talvez  
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(aliás, sem talvez!) a sua preocupação 

seja outra: Lucas quer responder a pro-

blemas e esclarecer dúvidas surgidas 

nas suas comunidades, quer iluminar os 

cristãos do seu tempo sobre o mistério 

inefável (não há palavras que expliquem) 

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, não 

foi levar os acontecimentos à letra. 

No tempo de Jesus existiam 

muitos escritores apocalíticos 

No tempo de Jesus, a expectativa do 

reino de Deus é muito viva e os 

escritores apocalípticos anunciam-na 

como iminente (como que quase a 

acontecer). 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, alimen-

tada 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 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 esperava-

mos que fosse Ele quem viria redimir 

Israel!»   (Lc 24,21). 

Então, 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 (a gracejar). Diziam: «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). 

Ora, Lucas escreve nesta situação de 

crise. Ele dá-se conta de que um 

equívoco (um 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 pri-

meira 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 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 (de discursar, de 

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). 

Ascensão… 

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 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 glória 

do Pai.   

A nuvem indica no Antigo Testa-

mento 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 vamos escutar 

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 testemun-

has 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 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 concreta-

mente para melhorarem a vida das  
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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).  

Então Jesus subiu ao Céu? 

Bom, mas então, em que ficámos?  

Jesus subiu, ou não subiu ao Céu? 

Sem dúvida que subiu, 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 direção ao Céu. 

A Ascensão aconteceu no mesmo mo-

mento da morte, mesmo   se   os   discí-

pulos   começaram a entender e a acre-

ditar 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 (de um 

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 projeto 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: 

 
Neste salmo respondemos festivamente à 

proclamação do triunfo do Senhor: bater 

palmas, aclamar, cantar, são sinais de alegria 

e festa. 

 

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. 

  

SALMO: 

 
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: 

 
O trecho da Carta aos Efésios, sob a 

forma de oração, constitui um hino de louvor a 

Jesus Cristo ressuscitado e sublinha a relação 

entre Cristo e a Igreja, que é chamada a 

participar desta glória. 

 

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 grande-

za 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 esta leitura ser bem proclamada e 

concluída com sucesso é indispensável uma 

boa preparação. 

Estamos perante uma leitura com apenas 

três longas frases. Como tal, classificamo-la 

como sendo uma leitura difícil de proclamar. 

Requer uma boa capacidade de respiração 

para gerir.  

A leitura está cheia de palavras e 

expressões invulgares:  espírito de sabedoria 

e de luz, / olhos do vosso coração, / tesouros 

de glória, / incomensurável grandeza, / etc. 

Isto exige uma boa divisão do texto e também 

muita capacidade respiratória, para – 

repetimos – aguentar as frases longas. Que 

fazer? – perguntas tu. A resposta é: exercita, 

pede a ajuda de alguém e, nas Paróquias 

onde ainda houver encontros de preparação, 

participa neles. 

Atenção à palavra “incomensurável” que, 

se não for bem trabalhada, pode sair-se mal 

no dia. 

Presta ainda cuidado com as palavras: 

conhecerdes (não é “conheceres”) / 

compreenderdes (não é “compreenderes”) / 

fostes (não é “foste”) / incomensurável / 

eficácia / todo o Principado (não é 

“Principiado”) / Soberania (não é “Sabedoria”) 

/ submeteu / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 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 compreen-  
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dam 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, 

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, l9a.20b  

 

 

MONIÇÃO: 
 

Como é bela esta comunhão de vida: «Ide 

e ensinai... Eu estou convosco». 

 

REFRÃO: 

 
Ide e ensinai todos os povos, diz o 

Senhor: 

Eu estou sempre convosco até ao fim 

dos tempos. 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
 
 

 

 

 

Evangelho 
  Mc 16, 15-20  

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Marcos 
 

Naquele tempo, Jesus apareceu aos 

onze Apóstolos e disse-lhes: 15«Ide por 

todo o mundo e pregai o Evangelho a 

toda a criatura. 16Quem acreditar e for 

batizado será salvo, mas quem não 

acreditar será condenado. 17Eis os 

milagres que acompanharão os que 

acreditarem: expulsarão os demónios em 

meu nome; falarão novas línguas; 18se 

pegarem em serpentes ou beberem 

veneno, não sofrerão nenhum mal; e 

quando impuserem as mãos sobre os 

doentes, eles ficarão curados». 19E 

assim o Senhor Jesus, depois de ter 

falado com eles, foi elevado ao Céu 

e sentou-Se à direita de Deus. 20Eles 

partiram a pregar por toda a parte e o 

Senhor cooperava com eles, confir-

mando a sua palavra com os milagres 

que a acompanhavam. 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Na vida de cada indivíduo há etapas 

decisivas, momentos de passagem muito 

delicados, nos quais se percebe que 

está em jogo todo o seu futuro. São 

momentos de crise, por vezes de angus-

tiante incerteza, de confusão interior e de 

dor, como acontece em todos os 

nascimentos. 

Acontecimentos de mudança 

Ora, também na história da Igreja se 

verificaram acontecimentos que determi-

naram mudanças de época, mas 

nenhum foi tão decisivo como aquele em 

que se verificou a mudança de presença 

de Jesus. Antes da Páscoa, Ele vivia 

fisicamente neste mundo e os discípulos 

eram guiados por Ele, passo a passo; 

depois da Páscoa, Ele continuou a estar 

presente, mas já não de forma percetível 

aos sentidos, e os discípulos sentiram-se 

sós e titubeantes (vacilantes), tiveram a 

sensação de se encontrar perante uma 

missão que ainda não estava bem 

definida e que era certamente superior 

às suas forças. 

Então como continuar a obra do 

Mestre? Não seria presunçoso (vaidade 

orgulhosa) da parte deles considerarem-   

-se capazes de dar início a um mundo 

novo? Era difícil adequar-se à ideia de 

que uma tal tarefa tivesse sido confiada 

a um grupo de pobres pescadores da 

Galileia. 

Os momentos decisivos da vida 

necessitam de maior clareza. Também o 

momento da passagem de Jesus de uma 

presença tangível (palpável) a uma 

presença invisível, exigiu uma luz 

particularmente intensa, e os evange-

listas procuraram iluminá-lo de várias 

formas. 

A luz que hoje nos é dada provém da 

última página do Evangelho de Marcos. 

O Evangelho ilumina-nos 

O trecho começa com uma cena 

grandiosa (v. 15-16). O Ressuscitado 

manifesta-se aos Onze e indica a missão 

que eles são chamados a desempenhar: 

«Ide por todo o mundo e pregai o 

Evangelho a toda a criatura.» 

Causa alguma surpresa o facto de a 

boa nova dever ser anunciada «a toda a 

criatura». A expressão designa 

certamente «todas as pessoas», mas 

contém também o convite a abrir os 

horizontes e a contemplar uma salvação 

que se estende a todo o universo; de 

facto, todas as criaturas são objeto da 

complacência (de bondade) afetuosa de 

Deus (Pr 8, 22-31). 

 Devido ao pecado, o ser humano 

assumiu muitas vezes um comporta-

mento incorreto para com a criação. 

Movido pela avidez (pela ambição) e 

pela cobiça insaciáveis, não entendeu ou 

traiu as intenções de Deus e, em vez de 

se comportar como jardineiro e guardião 

do mundo, transformou-se num déspota 

(num tirano) e num predador (num 

destruidor). Não utilizou a ciência e a 

técnica em sintonia com o projeto do 

Criador, mas de forma imprudente e 

arbitrária (ao gosto dos seus caprichos). 

Manipulou como quis a natureza, 

vergando-a aos seus próprios interesses 

egoístas e arbitrários. Ao agir assim, 

introduziu de novo o caos.  

Por isso – como intuiu Paulo – todas 

as criaturas aguardam os benéficos 

efeitos da salvação: «Até a criação se 

encontra em expectativa ansiosa, 

aguardando a revelação dos filhos de 

Deus... na esperança de que também ela 

será libertada da escravidão da cor-

rupção» (Rm 8, 19-21). 

O anúncio do Evangelho liberta o ser 

humano da convicção de ser um senhor 

absoluto, dá-lhe a possibilidade de 

compreender que não tem o direito de 

intervir na natureza segundo os seus ca-

prichos e leva-o a instaurar uma relação 

nova, não só com os seus semelhantes, 

mas também com o ambiente, as plantas 

e os animais. 

A salvação e a condenação 

dependem do acolhimento ou da rejeição       

da mensagem evangélica e do Batismo     

(v. 16). 

A Igreja, com os meios de salvação 

que oferece, não pode ser conscien-

temente ignorada. Na palavra de Deus 

que anuncia é o próprio Cristo que se 

revela; nos sacramentos que administra 

é Cristo que, através dos sinais sensíveis 
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e eficazes, comunica a sua vida. Rejeitar 

estes dons equivale a decretar a própria 

ruína, que não é a perdição eterna, mas 

a escolha insensata, feita hoje, de se 

autoexcluir do reino de Deus. 

Últimas palavras de Jesus 

Mateus recorda as últimas palavras 

do Ressuscitado: «E sabei que Eu 

estarei sempre convosco até ao fim dos 

tempos» (Mt 28, 20). Jesus não nos 

deixou uma foto, uma estátua 

comemorativa ou uma relíquia; Ele quis 

permanecer sempre ao lado dos dis-

cípulos, mesmo se de uma forma que já 

não é percetível com os sentidos. 

Na segunda parte do trecho (v. 17-

18), Marcos enumera cinco sinais 

através dos quais o Ressuscitado 

manifesta a sua presença: «Eis os 

milagres que acompanharão os que 

acreditarem: expulsarão demónios em 

meu nome; falarão novas línguas; se 

pegarem em serpentes ou beberem 

algum veneno, não sofrerão nenhum 

mal; e quando impuserem as mãos 

sobre os doentes, eles ficarão curados.» 

A primeira impressão é de que se 

trata de prodígios muito particulares, até 

mesmo algo estranhos, difíceis de 

constatar porque, a existirem, são 

extremamente raros, enquanto parece 

que Jesus prometa sinais capazes de 

confirmar constantemente o anúncio do 

Evangelho. 

Ele sempre se opôs com decisão aos 

pedidos de sinais demonstrativos (Lc 11, 

29-32) e, no entanto, em finais do século 

II, a conceção apologética (demons-

trativa) do milagre acabou por se impor, 

e também nós a herdámos. Se não 

estivermos atentos, corremos o risco de 

compreender mal o significado das 

palavras do Ressuscitado. 

Evangelho - pregação  

acompanhada por sinais 

É verdade que a pregação do 

Evangelho é acompanhada por sinais, 

por vezes extraordinários, mas estes não 

constituem provas; são um anúncio, uma 

boa nova: proclamam que a salvação 

está a acontecer e que, apesar de todos 

os obstáculos, o Reino de Deus realizar-   

-se-á em plenitude. Os Apóstolos 

realizaram-nos, não para competir com 

magos e adivinhos, mas para 

testemunhar que o Ressuscitado 

continuava a operar no mundo. 

Os sinais extraordinários enumerados 

por Marcos devem ser lidos e 

interpretados à luz do simbolismo bíblico. 

Já os profetas se tinham servido destas 

e doutras imagens para descrever os 

tempos messiânicos e o mundo novo; 

basta lembrar a célebre profecia: «O 

novilho e o leão comerão juntos, a vaca 

pastará com o urso e o menino 

desmamado meterá a mão na toca da 

serpente» (Is 11, 6-8). Certamente Isaías 

não pretendia anunciar uma alteração 

prodigiosa da natureza agressiva e 

perigosa das feras: ele prometia o fim 

das lutas e inimizades que existem no 

mundo. Através da imagem dos animais 

afirmava que, no Reino de Deus, não ha-

veria lugar para as hostilidades, as 

rivalidades e as agressões recíprocas 

entre as pessoas. 

É à luz desta mensagem bíblica que 

devem ser interpretadas as palavras do 

Ressuscitado. 

Sinal - Os Demónios  

Os demónios representam todas as 

forças de morte que se encontram no ser 

humano, e o induzem a fazer escolhas 

que são contrárias ao Evangelho:  o 

orgulho, a avidez do dinheiro, os ódios, 

os impulsos egoístas.  Estes demónios 

não se vencem recorrendo a ritos 

exorcísticos, mas com a força da palavra 

de Cristo e do Espírito que Ele nos doou. 

É o anúncio do Evangelho que os afasta; 

são a Eucaristia e os outros sacramentos 

que comunicam a força divina que 

permite resistir aos seus assaltos. Se 

hoje estas forças de morte são 

dominadas, isto significa que o 

Ressuscitado está vivo e presente no 

mundo. 

Sinal - As novas línguas 

As novas línguas referem-se a um 

fenómeno estático, muito difuso na Igreja 

primitiva. De forma diferente, o prodígio 

deve repetir-se nas nossas comunidades 

cristãs: a humanidade precisa de uma 

linguagem completamente nova; a 

linguagem do insulto, da arrogância, da 

violência... já a ouviu em demasia, hoje 

quer ouvir a do amor, do perdão, do 

serviço gratuito e incondicional, e os 

discípulos de Cristo devem saber falar 

esta linguagem. 

Sinal - As serpentes e os venenos 

As serpentes e os venenos são 

muitas vezes citados na Bíblia como 

símbolos inimigos do ser humano e da 

vida. Não é fácil identificá-los à primeira 

vista, porque se apresentam muitas 

vezes de modo pacato e enganador, e 

os próprios venenos que distribuem 

podem parecer bebidas inebriantes 

(deliciosas). O justo é convidado a não 

temer as insídias (as armadilhas) - (SI 

91, 13) e os discípulos não devem ter 

medo; com efeito, a força que receberam 

de Cristo torna-os invulneráveis: «Olhai 

que vos dou poder para pisar aos pés 

serpentes e escorpiões e domínio sobre 

todo o poderio do inimigo; nada vos 

poderá causar dano» (Lc 10, 19). 

Sinal - As curas 

As curas são o sinal que também 

Jesus muitas vezes deu. Se a palavra do 

Evangelho realizar recuperações para a 

vida, inexplicáveis e prodigiosas, então 

será evidente para toda a gente que a 

comunidade cristã é portadora de uma 

força divina capaz de recriar. 

Jesus é elevado ao Céu  

e sentou-se à direita de Deus 

Depois, no v. 19 está resumido o 

tema da festa de hoje: «O Senhor Jesus, 

depois de ter falado com eles, foi 

elevado ao Céu e sentou-se à direita de 

Deus.» 

Trata-se de uma afirmação teológica; 

com efeito, Deus não tem nem direita 

nem esquerda, e no Paraíso não se está 

sentado. A imagem evoca os costumes 

das cortes orientais, onde os súbditos 

que davam provas de fidelidade heroica 

para com o seu senhor eram 

convocados ao palácio real e lá, diante 

de todos os notáveis, eram convidados 

pelo soberano a sentarem-se à sua 

direita. As palavras que o salmista dirige 

ao novo rei, no dia da sua entronização – 

«Senta-te à minha direita, e Eu farei dos 

teus inimigos um estrado para os teus 

pés» (SI 110, 1) – referem-se a este 

costume.  

O evangelista quer dizer-nos que 

Jesus, derrotado segundo o mundo, foi 

proclamado por Deus «seu servo fiel». 

Não instaurara o tão esperado domínio 

terreno do povo de Israel, não submetera 

os inimigos com a espada, mas dera 

início ao Reino de Deus, a um mundo 

completamente novo, oferecendo a sua 

vida e derramando o seu sangue. Por 

esta fidelidade, Deus exaltou-o (Fl 2, 6-

11), fê-lo subir ao céu (Ef 4, 8-9) e a Ele 

submeteu todas as criaturas (1 Cor 15, 

27). Servindo-se da imagem da entroni-

zação do Messias, os autores do Novo  
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Testamento repetem: Deus «fê-lo sentar 

à sua direita» (1 Pd 3, 18-22). 

Finalmente, na frase conclusiva do 

Evangelho de Marcos – «Eles partiram a 

pregar por toda a parte e o Senhor 

cooperava com eles, confirmando a sua 

palavra com os milagres que a 

acompanhavam» (v. 20) – testemunha a 

convicção dos primeiros discípulos de 

não estarem sós, mas de terem sempre 

a seu lado o Senhor Jesus que, com 

eles, operava prodígios de salvação. 
 

 
 

 

Oração Universal 
 
 
 

1 

Pelos mensageiros do Evangelho, 

para que o levem, com alegria, a toda a      

     parte, 

e deem 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. 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Mt 28, 20 

 

Eu estou sempre convosco até ao fim 

dos tempos. Aleluia. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 
 

Sem comunhão com Cristo não 

existe apostolado fecundo. 
 

 
 

 

Monição final 
 

Ide e pregai o Evangelho na família, 

na escola, na universidade e noutros 

ambientes de trabalho. 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 18 – S. João I (Papa e Mártir).  

Dia 20 – S. Bernardino de Sena 

(Presbítero). 

Dia 21 – SS. Cristóvão Magallanes 

(Presbítero) e Companheiros 

(Mártires).  

Dia 22 – S. Rita de Cássia (Religiosa).  

 
 
 

 

Sabias que… 

Moisés era tartamudo (gago) 

Quando Deus chamou Moisés para 

se pôr à frente do povo de Israel, que 

sofria dura escravidão no Egipto, este 

apresentou muitas dificuldades. Uma 

delas foi: “Senhor, eu não tenho 

facilidade de palavra, nem antes nem 

agora. Tenho a boca e a língua 

embaraçadas.” (Ex 4,10).  No entanto 

Deus escolheu-o. Ofereceu-lhe a sua 

ajuda e o enviou ao seu irmão Aarão 

para que falasse em seu nome... E foi 

assim como Moisés, apesar de ter 

dificuldade em falar, liderou o povo até à 

liberdade, selou a Aliança com Deus e 

embora não entrasse na Terra 

Prometida, foi o guia espiritual do povo. 
 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Cristo sobe ao Céu 

Verificamos que esta verdade está 

patente em todas as leituras da 

Eucaristia de hoje e em versões 

diferentes. Vejamos: 

“Dito isto elevou-se à vista deles e 

uma nuvem escondeu-O a seus olhos. E 

estando de olhar fito no Céu, enquanto 

Jesus Se afastava, apresentarem-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”. (Primeira Leitura). 

  “Assim o mostra a eficácia da 

poderosa força que exerceu em Cristo, 

que Ele (o Pai) ressuscitou dos mortos e 

colocou à sua direita nos Céus, acima de 

todo o Principado, Poder, Virtude e 

Soberania (...) Tudo submeteu aos seus 

pés e pô-l’O acima de todas as coisas 

como Cabeça de toda a Igreja, que é o 

seu Corpo, a plenitude d’Aquele que 

preenche tudo em todos” (Segunda 

Leitura). 

 “E assim o Senhor Jesus, depois de 

ter falado com eles, foi elevado ao Céu e 

sentou-se à direita de Deus”. 

(Evangelho). 

Não comentamos estas passagens 

nem com elas queremos afirmar que 

está tudo dito sobre a Ascensão de 

Cristo. 

Citamos também o Compêndio 

Catecismo da Igreja Católica n.º 132: 

«Passados os quarenta dias em que se 

mostrou aos Apóstolos sob as aparên-

cias duma humanidade normal que 

ocultavam a sua glória de Ressuscitado, 

Cristo sobe aos Céu e senta-se à direita 

do Pai. Ele é o Senhor que agora reina 

com a sua humanidade na glória eterna 

de Filho de Deus e sem cessar intercede 

por nós junto do Pai. Envia-nos o 

Espírito Santo e tendo-nos preparado um 

lugar, dá-nos a esperança de um dia ir 

ter com Ele.» 

Perante isto, que nos falta para 

entrarmos no Céu? 

– Querer e usando os meios que 

Deus nos oferece. 
 

 
 

 

 

Jesus apareceu aos onze Apóstolos e 

disse-lhes: «Ide por todo o mundo pregai o 

Evangelho a toda a criatura. Quem 

acreditar e for batizado será salvo, mas 

quem não acreditar será condenado. 

 (Mc 16, 15-16) 
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Recomendações de 

Cristo e ação dos 

Apóstolos 
 

«Recomendou que não se 

afastassem de Jerusalém, mas que 

esperassem a promessa do Pai. Sereis 

batizados no Espírito Santo dentro de 

poucos dias. 

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» (Primeira Leitura). 

O que fizeram os Apóstolos já todos 

sabemos. Que nos falta, hoje, para 

termos êxito em nosso apostolado, de 

sacerdócio ou de leigo? 

A força do Espírito? Há que pedi-la 

com muita humildade, perseverança e 

confiantes. “Vinde Espírito Santo, enchei 

o coração de cada um de nós”. 

Mas as recomendações aparecem 

noutros termos no Evangelho de hoje: 

«Ide por todo o mundo e pregai o 

Evangelho a toda a criatura. Quem 

acreditar e for batizado será salvo; mas 

quem não acreditar será condenado». 

Como temos cumprido esta ordem de 

Cristo? Como pregamos? Como 

preparamos os pais, os padrinhos e seus 

familiares para os batizados das 

crianças? Usamos todos os meios de 

Comunicação Social? Damos prioridade 

à oração, à formação interior, à vida de 

comunhão com Cristo? 

E como preparamos os nossos 

Catequistas, os nossos Acólitos, os 

nossos Leitores? 

Acreditamos que só assim Ele pode 

«cooperar connosco»? Cooperou com os 

Apóstolos formados na Sua escola. 

Porque não há de cooperar também 

connosco? 
 

 
 

 

  

Fala o Santo Padre 
  

 

MENSAGEM DO PAPA BENTO XVI 

PARA O 40º DIA MUNDIAL 

DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS 

(Em 2006, hoje será o  

55.º Dia Mundial) 

  

Os Media: rede de comunicação, 

comunhão e cooperação. 
 

Amados Irmãos e Irmãs 
 

1 –   Em continuidade com o quadra-

gésimo aniversário da conclusão do 

Concílio Ecuménico Vaticano II, desejo 

recordar o Decreto sobre os Meios de 

Comunicação Social, Inter mirifica, que 

reconheceu aos masse média o poder 

de influenciar toda a sociedade humana. 

A necessidade de usufruir do melhor 

modo possível de tais potencialidades, 

em benefício da humanidade inteira, 

estimulou-me, nesta minha primeira 

mensagem para o Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, a refletir acerca 

do conceito de que a mídia se pode 

configurar como uma rede capaz de 

facilitar a comunicação, a comunhão e a 

cooperação. 

São Paulo, na sua carta aos Efésios, 

descreve detalhadamente a nossa 

vocação humana para «participar na 

natureza divina» (Dei Verbum, 21): através 

de Cristo podemos apresentar-nos ao 

Pai num só Espírito; assim já não somos 

estrangeiros nem hóspedes, mas 

concidadãos dos santos e familiares de 

Deus, tornando-nos templo santo e 

habitação de Deus (cf. Ef 2, 18-22). Este 

retrato sublime de uma vida de 

comunhão engloba todos os aspetos da 

nossa existência como cristãos. A 

chamada a ser fiéis à comunicação de 

Deus em Cristo é uma chamada a 

reconhecer a Sua força dinâmica dentro 

de nós, que depois se alarga aos outros, 

para que este amor se torne realmente a 

medida dominante do mundo. 

 (cf. Homilia para a  

Jornada Mundial da Juventude,  

Colónia, agosto de 2005  

– (há 16 anos). 

 

2 – Em certos aspetos, os progressos 

tecnológicos dos meios de comunicação 

venceram o tempo e o espaço, 

permitindo a comunicação imediata e 

direta também entre pessoas divididas 

por enormes distâncias. Este desenvol-

vimento exige uma grande oportunidade 

para servir o bem comum e «constitui um 

património que deve ser salvaguardado 

e promovido» (O rápido desenvol-

vimento, 10). Mas como bem sabemos, o 

nosso mundo está longe de ser perfeito 

e verificamos quotidianamente que a 

rapidez da comunicação nem sempre 

consegue criar um espírito de 

colaboração e de comunhão no âmbito 

da sociedade. 

Iluminar as consciências dos 

indivíduos e ajudá-los a desenvolver o 

próprio pensamento não é uma tarefa 

fácil. A comunicação autêntica deve 

basear-se na coragem e na decisão. 

Quantos trabalham na mídia devem estar 

determinados a não se deixarem 

subjugar pela grande quantidade de 

informações e não devem contentar-se 

com verdades parciais ou transitórias. 

De facto, é preciso procurar difundir as 

verdades fundamentais e o significado 

profundo da existência humana, pessoal 

e social (cf. Fides et ratio, 5). Desta 

forma os meios de comunicação podem 

contribuir construtivamente para a 

difusão de tudo o que é bom e 

verdadeiro. 

3 – Hoje o apelo que se faz à mídia é 

que seja responsável, para se tornar 

protagonista da verdade e promotora da 

paz que dela deriva, mesmo se isto 

comporta, grandes desafios. Os diversos 

instrumentos da comunicação social 

facilitam o intercâmbio de informações e 

de ideias, contribuindo para a 

compreensão recíproca entre os 

diversos grupos, mas ao mesmo tempo 

podem ser contaminados pela ambigui-

dade. Os meios de comunicação social 

são uma «grande mesa-redonda» para o 

diálogo da humanidade, mas algumas 

atitudes no seu interior podem gerar uma 

monocultura que ofusca o génio criativo, 

reduz a subtileza de um pensamento 

complexo e desvaloriza as peculiarida-

des das práticas culturais e a 

individualidade do credo religioso. Estas 

degenerações verificam-se quando a 

indústria da mídia se torna fim em si 

mesma, tendo unicamente por finalidade 

o lucro, perdendo de vista o sentido de 

responsabilidade no serviço ao bem 

comum. 

Por conseguinte, é necessário 

garantir uma cuidadosa crónica dos 

acontecimentos, uma explicação satisfa-

tória dos assuntos de interesse público, 

uma apresentação honesta dos diversos 

pontos de vista. A necessidade de 

defender e encorajar o matrimónio e a 

vida da família é particularmente 

importante, sobretudo porque se faz 

referência ao fundamento de todas as 

culturas e sociedades. (cf. Apostolicam  

actuositatem, 11). Em colaboração com 

os pais, os meios de comunicação social 

e as indústrias do espetáculo podem 

servir de apoio na difícil mas nobre e 

satisfatória vocação de educar as crianças,  
 

 

Ascensão do Senhor – 16-05-2021 –N.º 688 

– Pág. 8 / 11 – 



 

 

– Pág. 9 / 11 – 

Ascensão do Senhor – 16-05-2021 –N.º 688 

 

apresentando modelos edificantes de 

vida humana e de amor (cf.  Inter  

mirifica, 11). Quando se verifica o 

contrário, todos nós nos sentimos 

desencorajados e aviltados. O nosso 

coração sofre sobretudo quando os 

nossos jovens são subjugados por 

expressões de amor degradantes ou 

falsas, que ridicularizam a dignidade 

doada por Deus a cada pessoa humana 

e ameaçam os interesses da família. 

4 – Para encorajar uma presença 

construtiva e concreta dos masse media 

na sociedade, desejo realçar a 

importância de três aspetos, indicados 

pelo meu venerado predecessor, o Papa 

João Paulo II (hoje São João Paulo II), 

indispensáveis para um serviço 

destinado ao bem comum: formação, 

participação e diálogo (cf. O rápido 

desenvolvimento, 11). 

A formação para um uso responsável 

e crítico da mídia ajuda a pessoa a 

servir-se dela de modo inteligente e 

apropriado. O impacto incisivo de um 

novo vocabulário e de novas imagens, 

que sobretudo os masse media eletróni-

cos introduzem tão facilmente na 

sociedade, não devem ser subesti-

mados. A mídia contemporânea forma a 

cultura popular, portanto deve vencer 

qualquer tentação de manipulação, 

sobretudo em relação aos jovens, 

procurando ao contrário educar e servir, 

para garantir a realização de uma 

sociedade civil digna da pessoa humana, 

e não a sua desagregação. 

A participação na mídia nasce da sua 

própria natureza, como bem destinado a 

todos os povos. Como serviço público, a 

comunicação social exige um espírito de 

cooperação e corresponsabilidade, exige 

um uso dos recursos públicos sábio 

como nunca e um sério compromisso da 

parte de quantos desempenham papéis 

de responsabilidade pública (cf. Ética 

nas Comunicações Sociais, 20), recor-

rendo também a normas de regulação e 

a outras providências ou estruturas 

designadas para tal finalidade. 

Por fim, a promoção do diálogo 

através do intercâmbio de cultura, a 

expressão de solidariedade e a adesão à 

paz oferecem uma grande oportunidade 

à mídia que necessita ser revalorizada e 

usada. Desta forma, ela torna-se recurso 

importante e precioso para construir uma 

civilização de amor, que é o desejo de 

todos os povos. 

Tenho a certeza de que sérios 

esforços para promover estes três 

aspetos desenvolverão nos masse media 

a sua vocação de redes de 

comunicação, de comunhão e de 

cooperação, ajudando homens, 

mulheres e crianças a tornarem-se mais 

conscientes da dignidade da pessoa 

humana, mais responsáveis e mais 

abertos aos outros, sobretudo aos 

membros da sociedade mais 

necessitados e mais débeis (cf. Redem-

ptor hominis, 15; Ética nas Comunica-

ções Sociais, 4). 

Para concluir, desejo recordar as 

encorajadoras palavras de São Paulo: 

Cristo é a nossa paz. Aquele que de dois 

fez um só povo (cf. Ef 2, 14). 

Derrubemos o muro de hostilidades que 

nos divide e construamos a comunhão 

de amor, segundo os projetos do 

Criador, revelados através do Seu Filho! 
 

Bento XVI, Vaticano,  

Solenidade de São Francisco de Sales. 

Janeiro de 2006. 

 
 
 

 

Descomplica (66) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Sexto verbo: “Entregar” 

Quando me perguntam como faço 

para manter (sempre) a fé, convoco a 

minha consciência: sei o que é bom para 

mim e alinho a minha vida com a minha 

natureza. Faço aquilo de que gosto e 

não o que os outros gostavam que eu 

fizesse.  

Parece muito simples. Mas aprendi, 

há muito, muito tempo, que ser simples é 

o desafio mais complexo que há na vida. 
 

– Entrego, confio, aceito. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, por me enviares a 

semear na terra a semente da tua 

Palavra; 

Obrigado por me fazeres pregoeiro 

da tua esperança. Toma a minha vida, 

transforma-a em semente e antecipação 

da tua promessa; 

Toma as minhas mãos e torna-as 

acolhedoras; 

Toma os meus pés e torna-os 

incansáveis. Toma a minha pobreza e 

enche-a com a tua riqueza; 

Toma os meus temores e converte-    

-os em coragem. 

E quando a minha semente se 

transformar em colheita... torna-me 

generoso para a partilhar. 
 

 
 

 

 
 

A preparação dos dons 

P. PEDRO BOLÉO TOMÉ 

Certo dia, um rapaz trouxe-me um 

pequeno livrinho para a minha 

apreciação. 

– «Senhor Padre, isto é verdade?» – 

perguntou com afetação.   

Tratava-se do relato de umas 

revelações místicas sobre a Eucaristia 

que o tinham impressionado muito. O 

que mais o intrigara fora uma visão do 

momento do ofertório, em que uma 

procissão de Anjos se dirigia ao altar. 

Alguns vinham com algo nas mãos, que 

depositavam sobre o altar. Outros, 

porém, e eram a maioria, vinham de 

mãos postas e, ao chegar ao altar, 

apenas faziam uma profunda vénia. A 

Virgem Maria explicava então, que 

aqueles Anjos eram os Anjos da Guarda 

dos fiéis que assistiam à Santa Missa 

naquele momento: os que depositavam 

as oferendas sobre o altar eram os Anjos 

daqueles que «tinham algo que 

oferecer»; os restantes, dado que os fiéis 

que guardavam estavam alheados e 

distraídos, não possuíam nada que 

oferecer e tinham de se limitar a prestar 

apenas a sua reverência. 

Desconheço a valoração que a Igreja 

fez destas visões, mas este pequeno 

episódio tem-me ajudado a falar do 

significado do rito da preparação dos 

dons utilizando o dito italiano: «se non è 

vero è ben trovato». Efetivamente, como 

não pensar neste momento da Eucaristia 

como uma preparação para que os fiéis 

se unam ao sacrifício de Cristo? Basta 

pensar no nome que a Introdução Geral 

ao Missal Romano dá a este rito: 

«Preparação dos dons». Que dons? O 

pão e o vinho, sem dúvida. Mas, também 
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como vimos no artigo do número 

anterior, aquilo que é nosso e que 

podemos oferecer para o bem dos 

irmãos e da Igreja. E, ainda mais, toda a 

nossa vida, o nosso trabalho, as nossas 

penas e alegrias, os nossos sonhos e 

aspirações… Sim, juntamente com o pão 

e o vinho que se vão converter no corpo 

e sangue de Cristo está também aquela 

gota de água, está tudo o que é humano 

e tudo o que é criado. 

Por isso, diz-nos o Santo Padre que 

«é bom que o pão e o vinho sejam 

apresentados ao sacerdote pelos fiéis, 

porque eles significam a oferta espiritual 

da Igreja ali congregada para a 

Eucaristia». O próprio Missal recorda-      

-nos o antigo costume dos fiéis levarem 

o seu próprio pão e o seu próprio vinho 

que, no fundo simbolizavam a sua oferta 

espiritual. Oferta essa que continua a ser 

significada neste rito. «A este propósito, 

é significativo que, ao ordenar um novo 

presbítero, o Bispo, quando lhe entrega 

o pão e o vinho, diz: «Recebe as ofertas 

do povo santo para o sacrifício 

eucarístico» (Pontifical Romano — 

Ordenação dos bispos, dos presbíteros e 

dos diáconos). O povo de Deus que leva 

a oferta, o pão e o vinho, a grande oferta 

para a Missa! Portanto, nos sinais do 

pão e do vinho, o povo fiel põe a própria 

oferta nas mãos do sacerdote». 

Bento XVI sublinha que este rito não 

é, portanto, uma espécie de «intervalo», 

entre a liturgia da Palavra e a liturgia 

Eucarística. Realmente, «neste gesto 

humilde e simples, encerra-se um 

significado muito grande: no pão e no 

vinho que levamos ao altar, toda a 

criação é assumida por Cristo Redentor 

para ser transformada e apresentada ao 

Pai». Trata-se, pois, de um gesto, um 

símbolo. Com ele significamos muito 

mais. Não só o material, mas também o 

espiritual das nossas vidas: «Nesta 

perspetiva, levamos ao altar também 

todo o sofrimento e tribulação do mundo, 

na certeza de que tudo é precioso aos 

olhos de Deus». 

García Ibañez assinala ser legítimo 

entender a apresentação dos dons, que 

são o resultado do trabalho e do esforço 

dos homens, «como símbolo da 

oferenda de si mesmos por parte dos 

fiéis, a fim de que Cristo assuma as suas 

vidas e lhes dê plenitude de sentido e de 

valor diante do Pai. Mas, em nenhum 

caso este rito se pode considerar em si 

mesmo como um sacrifício autónomo da 

assembleia eucarística; nem como o 

momento ofertorial, por parte da Igreja, 

do sacrifício eucarístico».  O sacrifício 

oferecido é o sacrifício de Cristo durante 

a oração eucarística à qual os fiéis se 

juntam. Este rito é, portanto, apenas uma 

«preparação» para essa união e essa 

entrega espiritual. 

Trata-se do «primeiro gesto de 

Jesus: «Tomou o pão e o cálice do 

vinho».  É a preparação dos dons. A 

primeira parte da Liturgia eucarística. 

A preparação dos dons inclui uma 

série de ritos, alguns dos quais suscitam 

a curiosidade dos fiéis. Por isso, já não 

me admiro quando me perguntam 

intrigados: 

– Senhor Padre, por que razão é que, 

durante o ofertório, pega numa 

colherzinha e põe uma gota de água no 

cálice, depois de colocar o vinho? 

Por vezes, respondo referindo-me 

àquele cântico litúrgico tradicional que o 

povo cantava nas suas igrejas por esse 

Portugal fora: «nós somos a gota de 

água que se vai sobre o altar, no sangue 

de Jesus Cristo, com o vinho 

transformar». Todo ele fala de entrega 

pessoal e de união ao sacrifício de 

Cristo: «Na hóstia sobre a patena vai o 

nosso coração, a oferta da nossa vida, 

nosso ser em doação». No refrão pede-

se ao Senhor que nos aceite, junto com 

Jesus na Cruz. Trata-se de uma letra 

singela, mas que o povo entende com 

facilidade e que exprime aquilo que os 

Padres da Igreja ensinaram desde o 

início: «Quando no cálice a água se 

mistura com o vinho, é o povo que se 

une a Cristo, é a multidão dos crentes 

que se une e se reúne com Aquele em 

quem crê». 

É certo que os judeus não bebiam o 

vinho sem o misturarem com um pouco 

de água. E o próprio São Justino 

assinala essa prática.  Porém, cedo 

foram dadas interpretações a esse 

pequeno rito. Por exemplo, São Cirilo 

também refere que a água representa o 

povo, que se une a Jesus Cristo 

(representado pelo vinho) e é oferecido 

com o cálice, unindo a nossa fraqueza 

(água) à misericórdia divina (vinho).  

Outro rito que vem sublinhar o desejo 

da Igreja de se unir a Cristo na sua 

oferta ao Pai é o do incenso. Assim o 

refere o Santo Padre: «Uma imagem 

deste movimento oblativo de oração é 

representada pelo incenso que, 

consumido no fogo, liberta uma fumaça 

perfumada que se eleva: incensar as 

ofertas, como se faz nos dias santos, 

incensar a cruz, o altar, o presbítero e o 

povo sacerdotal manifesta visivelmente o 

vínculo ofertorial que une todas estas 

realidades ao sacrifício de Cristo». 

Podemos pensar: quem somos nós 

para nos unirmos a tão grande 

sacrifício? Que temos nós para oferecer? 

«Sem dúvida, a nossa oferta é pouca 

coisa, mas Cristo tem necessidade deste 

pouco. O Senhor pede-nos pouco e dá-     

-nos muito. Pede-nos pouco. Na vida 

diária, pede-nos a boa vontade; pede-

nos um coração aberto; pede-nos a 

vontade de ser melhores, para receber 

Aquele que se oferece a si mesmo a nós 

na Eucaristia; pede-nos estas oblações 

simbólicas que depois se tornarão o seu 

Corpo e o seu Sangue». 
 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Comer do bom e do barato, 

nem no Crato.  

2 

Guarda que comer, 

não guardes que fazer. 

3 

Guardado está o bocado, 

para quem o há de comer. 

4 

Depois de comer, 

cada qual dá o seu parecer. 

5 

É manhã de Portugal: 

comer bem, beber bem e dizer mal. 

6 

Em casa de Maria Parda: 

uns comem tudo e outros nada.  
 

 
 

 

 

Aniversários de 

Leitores 
 

(Esta semana, não há em nenhuma 

das quatro paróquias, qualquer aniversa-

riante.)   
 

 
 

 

 

Citação 

A vida não te deixa em paz, até 

parares de culpar-te e aceitares tudo 

como é. 

(Prof. Bert Hellinger) 
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Humor 

 

Paraíso terrestre 

 

Dois funcionários do Censo andam 

de casa em casa para saber o número 

de habitantes de determinada aldeia. 

Chegam a uma casa e perguntam ao 

senhor que os vem receber: 

– Como se chama? 

– Adão! 

– E a sua esposa? 

– Eva! 

O funcionário sorri e disse: 

– Tudo muito bíblico! Não me diga 

que a serpente também mora aqui? 

– Sim, mora! Um momento: sogra… 

está aqui um senhor que deseja falar 

consigo! 

 

Cajus no cemitério 

 

Numa noite muito serena dois 

ladrões resolvem ir ao cemitério roubar 

cajus. Enquanto trepavam o muro dois 

cajus caíram fora do muro. 

Já do lado de dentro eles começam a 

divisão: um para mim, outro para ti. 

Entretanto, um bêbado que passava 

na rua ouve a divisão e corre para a 

igreja: 

– Senhor padre, o diabo está a dividir 

as almas com Jesus lá no cemitério! 

O padre incrédulo replica: impossível. 

O bêbado então convida: vamos lá 

então! 

Os dois seguem para o cemitério e, 

chegando lá, ouvem a divisão: um para 

mim, um para ti. O bêbado diz: Eu não 

lhe falei?! 

O padre respondeu: é mesmo! 

De repente, a voz de dentro do 

cemitério diz:  

– Pronto! Agora só falta apanhar 

aqueles dois que estão lá fora. 

O padre diz para o bêbado: 

– Corre, desgraçado que agora é a 

nossa vez! 
 

 
 

 

 

Ditados antigos 
 

O dinheiro é bom companheiro, 

mas mau conselheiro. 

 

 

ESCALA DE LEITORES E MEC’s 

16-05-2021  

Ascensão do Senhor 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Alexandra 

Brito 

Natália  

Siva 

1.ª Leitura 
Alexandra 

Brito 

Natália  

Siva 

2.ª Leitura 
Alexandra 

Brito 

Natália  

Siva 

Oração 
Universal 

Alexandra 

Brito 

Natália  

Siva 
 

 
 

 

C A R V A L H O S A   

 
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA 

CAMUNHÃO 

 
 

Local 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 
Alzira 

Nunes 

Manuel 

Leão 

Local - 2  
Maria 

Guiomar 

José Maria 

Matos 

Local - 3 
Alexandra 

Brito 

Glória 

Martins 

Local - 4 
Filipe 

Freitas 

Carla 

Sousa 

Local - 5 
Sr. Diácono 

Dr. Cardoso 

Sr. Diácono 

Dr. Cardoso 
 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 

AMIGO, é alguém que fica para ajudar, 

quando todo o mundo se afasta. 

 
 
 

 

 

Este jornal foi concluído 

em 25 de abril 
 
 

 

 

Votos de boa leitura 

e até à próxima semana,  

se Deus quiser. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

ESTA COLUNA FOI DEIXAXA 

PROPOSITADAMENTE  

EM BRANCO. 

______________________________ 
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