Conta connosco Senhor.
Queremos ser luz que ilumine
e mostre o Teu verdadeiro rosto,
o Deus Amor revelado em Jesus Cristo.
Conta connosco Senhor.
4 – CONTEMPLAÇÃO
Como interiorizamos a mensagem?
Para interiorizar a mensagem deste domingo, propomos retomar a
frase dos homens vestidos de branco aos apóstolos, para
aprofundar, em Deus, o nosso compromisso aqui na terra:
 Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu?
Homens/mulheres de 2 porque estais a olhar para o Céu?
5 – PARTILHA
(Quando feito em grupo ou em família)
Que quero partilhar? Cada elemento do grupo ou da família é
convidado a partilhar a sua oração. O que mais me marcou no
texto? Que senti ao meditar este texto?
6 - ACÇÃO
Com o que me comprometo? Com o que nos comprometemos?
Proposta pessoal
 Fazer um exame de consciência para perceber se há em mim
atitudes reducionistas a respeito da pessoa de Jesus. Fazer um
profundo acto de fé na sua força e no seu poder como Deus e
Senhor da vida.
Proposta comunitária
 À luz da frase do texto: “sereis minhas testemunhas em Jerusalém
e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra”;
dialogar em grupo/família para discernir que “nomes” poderiam ser
colocados hoje segundo a própria realidade. Onde, em definitivo, é
necessário ser testemunha do Senhor? Pode-se pôr nomes de
lugares físicos2( a minha casa, o meu bairro, a minha
aldeia/cidade, o meu país2) os nomes de situações (o ambiente de
trabalho, o clube, as associações2)
Cântico: Anunciaremos teu reino (Laudate 153)
Adaptado de: http://lectionautas.com
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A tua palavra é farol para os meus passos
e luz para os meus caminhos. Salmo 119.105
0 – PREPARAÇÃO
Cântico: Anunciaremos teu reino (Laudate 153)
Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ámen.
1 – LEITURA: TEXTO BÍBLICO: Actos 1, 1-11
Leitura do Livro 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,
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?»
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

O que diz o texto? Indicações para a leitura
Ao celebrar a Solenidade da Ascensão do Senhor, é-nos
apresentado, como primeira leitura, o início do Livro dos Actos dos
Apóstolos, vamos orar e trabalhar com este último texto.
Podemos dividir o texto em três partes:
 Versículos 1-3: Introdução do livro dos Actos dos Apóstolos;
 Versículos 4-8: Diálogo de Jesus com os seus discípulos;
 Versículos 9-11: Ascensão propriamente dita.
Nos primeiros versículos fica claro que o mesmo autor do
evangelho de Lucas é o dos Actos.
Fala de um tal Teófilo (literalmente “o que ama a Deus”), que
pode ser uma personagem real e histórica ou um artifício literário
para que todos os ouvintes de todos os tempos se sintam
representados neste “Teófilo”. O que é narrado no “primeiro livro” é
o que aconteceu com Jesus desde o princípio até a Ascensão.
Na segunda parte do texto são narrados os acontecimentos
finais da vida de Jesus na terra e dá-se início a um diálogo. Este
diálogo inicia com uma pergunta dos apóstolos: «Senhor, é agora
que vais restaurar o reino de Israel?» Jesus responde-lhes é a Deus
que corresponde resolver essa questão. Imediatamente recordalhes que devem preparar-se para receber o Espírito Santo, que os
converterá em testemunhas de Deus de Israel a toda a terra. O
interessante é que os apóstolos ainda não haviam entendido que
Ele não é um “rei político” para Israel. Ele não é um “messias
terreno” que veio para resolver os problemas políticos e sociais do
povo, mas que é um Messias Religioso que veio para trazer ao Povo
de Deus os bens messiânicos simbolizados na plenitude, na alegria
e na paz.
Na última parte descreve-se a Ascensão de Jesus aos céus.
Aparecem dois seres celestiais que fazem uma pergunta
questionadora aos apóstolos: «Homens da Galileia, porque estais a
olhar para o Céu? Assim como anteriormente ficavam a “olhar para
a terra” esperando um “messias terreno”, agora caem no erro
contrário de ficar “a olhar para o céu” e não a pôr mãos a obra, no
que Jesus lhes indicara que fizessem aqui na terra: anunciar a
palavra e converter à fé todos os homens e mulheres de todos os
tempos e cultura.

Perguntas para a leitura pessoal
 A quantos livros o texto faz referência?
 O que apresentou o autor no seu “primeiro livro”?
 Qual foi o seu primeiro livro? Onde o encontramos?
 O que é que Jesus ordena aos seus discípulos?
 Que perguntam os apóstolos a Jesus?
 Que o significa este “restaurar o reino de Israel” na cabeça dos
apóstolos? É um “reino espiritual” ou um “reino político”?
 Os apóstolos compreenderam realmente a mensagem de Jesus ou
ainda lhes faltava entender algo?
 Que responde Jesus aos apóstolos?
 A que os convida?
 O que acontece de seguida?
 Como se descreve a Ascensão de Jesus aos céus?
 Quem aparece e como está vestido?
 O que dizem estes “homens vestidos de branco” aos apóstolos?
2 - MEDITAÇÃO
O que me diz o texto? O que nos diz o texto?
 Sinto-me identificado com o “Teófilo” deste texto? Sinto que Lucas
escreve para mim o Evangelho e o Livro dos Actos dos Apóstolos?
 O que significa para mim hoje que não “saia de Jerusalém” para
esperar a força do Espírito Santo? Por que é que e em que
situações deverei deter-me e esperar para ter a força do Espírito ?
 Como vejo Jesus? Como entendo a sua figura? Considero que é
mais um chefe humano ou vai para além disso?
 Corro o risco de desviar o messianismo de Jesus? Tenho um olhar
muito “terreno” que me impede, em alguns momentos, de aspirar
aos bens eternos?
 Tenho a tentação de “ficar a olhar para o céu” e não assumir os
compromissos que tenho aqui na terra?
 Corro o risco de ser muito “espiritual” e em cair num excesso de
espiritualismo beato que me afasta das responsabilidades que Deus
me dá no mundo em que vivo?
3 - ORAÇÃO
Pausadamente rezar a seguinte oração:
O Senhor pôs o seu olhar sobre nós;
colocou em nós a sua confiança e esperança.
O Senhor Deus falou
e conta connosco.

