
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lectio divina é um método de oração, no qual somos convidados a aprofundar a 

Palavra de Deus através da leitura, meditação, oração e contemplação, para renovarmos 

o nosso compromisso de a viver no dia-a-dia. Esta semana vamos centrar-nos nos textos 

das Leituras da SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR. 

 

MÉTODO DA LECTIO DIVINA 

 

A meditação em comunidade traz à colação [«collatio»] as perspectivas complementares 

de cada membro do grupo que medita: o que o texto nos quer dizer a nós. Partilhar as 

experiências pessoais, vividas em contacto com a Escritura, compará-las com as de outros 

“ouvintes da Palavra”, é estimulante, enriquecedor. Os seixos no leito do rio, batendo uns 

nos outros, vão-se polindo, a tal ponto que, ao chegarem ao mar, já levam belas formas e 

brilham. As palavras da Bíblia, confrontadas com a reflexão de cada membro do grupo, 

vão descobrindo os mistérios de Deus e do seu Cristo e são portadores de luz para a vida. 

A procura em comum do sentido de um texto bíblico põe em destaque o sentido eclesial 

da Sagrada Escritura e fortalece no grupo orante o sentido comum da fé. Os “encontros 

bíblicos” ou grupos de reflexão bíblica já põem em prática este ponto da «lectio divina»..1 

 

AMBIENTE:  

• um crucifixo 

• uma vela 

• se possível, reunidos à volta da mesa ou local mais apropriado 

• uma pessoa que presida à oração 

• um ou dois leitores 

 
1 Armindo dos Santos Vaz in Entender a Bíblia - Viver a Palavra. 
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P. Deus, vinde em nosso auxílio 

R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

P. Glória, ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio agora e sempre. Amen. 

 

ORAÇÃO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO: 

Vinde, Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 

e renovareis a face da terra. 

 

P. Oremos: 

Ó Deus, 

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo, nosso Senhor.  

T. Amen. 

 

LEITURA I Actos 1, 1-11 

«Elevou-Se à vista deles» 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 

No meu primeiro livro, ó Teófilo, 

narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, 

desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao Céu, 

depois de ter dado, pelo Espírito Santo, 

as suas instruções aos Apóstolos que escolhera. 

Foi 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. 

Um 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. 

Na verdade, João baptizou com água; 

vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo, 

dentro de poucos dias». 

Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: 

«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?». 
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Ele respondeu-lhes: 

«Não vos compete saber os tempos ou os momentos 

que o Pai determinou com a sua autoridade; 

mas 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». 

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, 

apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, 

que disseram: 

«Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu? 

Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o Céu, 

virá do mesmo modo que O vistes ir para o Céu». 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 

LEITURA II Ef 1, 17-23 

«Colocou-O à sua direita nos Céus» 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 

Irmãos: 

O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, 

vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação 

para O conhecerdes plenamente 

e ilumine os olhos do vosso coração, 

para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, 

os tesouros de glória da sua herança entre os santos 

e a incomensurável grandeza do seu poder 

para nós os crentes. 

Assim o mostra a eficácia da poderosa força 

que exerceu em Cristo, 

que Ele ressuscitou dos mortos 

e colocou à sua direita nos Céus, 

acima 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. 

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. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
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EVANGELHO Mc 16, 15-20 

«Foi elevado ao Céu 

e sentou-Se à direita de Deus» 

 

Conclusão do santo Evangelho segundo São Marcos 

Naquele tempo, 

Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: 

«Ide por todo o mundo 

e pregai o Evangelho a toda a criatura. 

Quem acreditar e for baptizado será salvo; 

mas quem não acreditar será condenado. 

Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: 

expulsarão os demónios em meu nome; 

falarão novas línguas; 

se pegarem em serpentes ou beberem veneno, 

não sofrerão nenhum mal; 

e quando impuserem as mãos sobre os doentes, 

eles ficarão curados». 

E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, 

foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus. 

Eles partiram a pregar por toda a parte, 

e o Senhor cooperava com eles, 

confirmando a sua palavra 

com os milagres que a acompanhavam. 

Palavra da salvação. 

 

PARA MEDITAR 

O texto do Evangelho de São Marcos (Mc 16, 15-20), que escutamos neste domingo da 

Ascensão, faz parte dos últimos versículos do segundo Evangelho canónico (16, 9-20), 

os quais retomam a narração dos acontecimentos depois da morte de Jesus, que não é 

encontrado no túmulo por Maria de Magdala e as outras mulheres. Um jovem vestido de 

branco anuncia-lhes a ressurreição de Jesus e manda que vão anunciar esta boa nova aos 

discípulos e a Pedro (vv. 6 e 7). Elas, porém, não disseram nada a ninguém, porque tinham 

medo. É neste contexto de medo e desânimo dos discípulos que Jesus aparece aos Onze, 

censurando-lhes a incredulidade e a dureza de coração (v. 14).  

Antes de ser elevado ao céu (v. 19), o Ressuscitado dá novo ânimo aos Onze e confia-

lhes a sua missão: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura” (Mc 

16, 15). Foi o que eles fizeram, depois da Ascensão: “partiram a pregar por toda a parte” 

(Mc 16, 20). 
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Os outros textos bíblicos hoje escutados (Act 1, 1-11; Sl 47 [46]; Ef 1, 17-23) falam-nos 

da Ascensão de Jesus, convidando-nos a aclamar a Deus e a cantar-lhe os hinos mais 

belos (cf. Sl 47, 2. 8), mas também a pedir-lhe o espírito de sabedoria e a iluminação dos 

olhos do coração (cf. Ef 1, 17s.). Tudo isto é necessário para compreendermos a esperança 

a que fomos chamados (cf. Ef 1, 18) e podermos levar essa esperança a toda a criatura, 

como Jesus nos manda.  

Sabemos qual é a nossa missão e sabemos que ela está ainda no começo, longe do seu 

pleno cumprimento (cf. Papa João Paulo II, Carta Encíclica Redemptoris Missio, n.º 1). 

Somos chamados e enviados a anunciar ao mundo esta Boa Nova. Na solenidade da 

Ascensão, este mandato é renovado a todos os que no nosso tempo aceitam ser discípulos 

missionários de Cristo e do seu Evangelho. 

 

PALAVRA PARA O CAMINHO 

-  Jesus foi elevado para junto do Pai e encarregou-nos de continuar a realizar o seu 

projecto libertador no meio dos nossos irmãos. É essa a atitude que tem marcado a nossa 

caminhada e nossa acção? 

 

- O nosso testemunho tem transformado e libertado a realidade que nos rodeia? Qual é o 

impacto desse testemunho na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade 

cristã ou religiosa? 

 

- Estamos efectivamente atentos aos problemas e às angústias das pessoas, ou vivemos 

apenas de olhos postos no céu, num espiritualismo alienado?  

 

Oração em Família 

«Nas nossas mãos, temos os livros; nos nossos olhos, os acontecimentos»: afirmava Santo 

Agostinho, exortando-nos a verificar na realidade o cumprimento das profecias que se 

encontram na Sagrada Escritura. Assim, o Evangelho volta a acontecer hoje, sempre que 

recebemos o testemunho transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro com 

Jesus. Há mais de dois mil anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da 

aventura cristã. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as 

pessoas onde estão e como são» (da Mensagem do Papa Francisco para o Dia das 

Comunicações Sociais 2021). 

 

Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos, 

e partir à procura da verdade. 

Ensinai-nos a ir e ver, 

ensinai-nos a ouvir, 

a não cultivar preconceitos, 
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a não tirar conclusões precipitadas. 

Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, 

a reservar tempo para compreender, 

a prestar atenção ao essencial, 

a não nos distrairmos com o supérfluo, 

a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. 

Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo 

e a honestidade de contar o que vimos. 

Que nos envias como sinal do  

Vosso amor  

Vem em nosso auxílio para sabermos  

Olhar a vida com docilidade e serenidade. Amén! 

 

P. Rezemos em família a oração que Jesus nos ensinou:  

Pai Nosso 

 

P. O Senhor nos abençoe,  

nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. 

T. Amen. 


