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SAUDAÇÃO
A Ascensão de Jesus Cristo põe os nossos olhos no céu, para nos fazer 
aspirar às coisas do alto e assentar os nossos pés no chão. Para os 
discípulos, tão habituados à companhia do Mestre, às suas palavras 
e gestos tão humanos, há o desafio de aprenderem a olhar o mundo 
com os olhos de Jesus Cristo e a tornarem-se adultos na fé e na 
missão. Não estamos sós, porque o Senhor continua vivo e ativo, em 
nós e através de nós, no corpo da sua Igreja, no íntimo do mundo, como 
um fogo, graças à ação do Espírito Santo.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

AGRADECEMOS
O Eterno Vivente deu-nos a vida que nunca mais acabará. A vida para 
sempre triunfará. TODOS: Exultemos e cantemos de alegria! Aleluia!
O Senhor derrubou na cruz todos os muros. Ele é a nossa ponte e a fonte 
de uma nova fraternidade. TODOS: Exultemos e cantemos...
Hoje e para sempre, viva em nós o homem novo. O Senhor dá a paz ao 
seu povo. TODOS: Exultemos e cantemos de alegria! Aleluia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé;
Quem não tem acesso aos meios digitais pode ler o texto da folha em anexo]

LEITURA DO SANTO EVANGELHO SEG. SÃO LUCAS [capítulo 24, vers. 46 a 53]

Jesus disse aos seus discípulos: «Está escrito que o Messias havia de sofrer 
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que havia de ser pregado 
em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as 
nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos 
enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei 
na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto». Depois Jesus 
levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-

os. Enquanto os abençoava, afastou-Se deles e foi elevado ao Céu. Eles 
prostraram-se diante de Jesus, e depois voltaram para Jerusalém com 
grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
A celebração pascal da Ascensão está unida a uma mensagem e a 
uma promessa de Jesus Cristo. Com a sua ausência física, confia aos 
discípulos a missão de testemunhar a vitória da ressurreição; e lembra-
lhes que tal testemunho só pode acontecer com a assistência do Espírito 
Santo. «Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a 
força do alto». 
Atrevemo-nos a dizer que, se os discípulos tivessem começado a pregar 
sem o dom do Espírito Santo, teriam, porventura, edificado uma instituição 
que perpetuava os feitos do Mestre, mas não teriam testemunhado o 
essencial da fé cristã. Pensemos num mero registo histórico sem a força 
contagiante do Espírito Santo.
Neste segundo ‘episódio’, continuamos a perceber o melhor modo de 
preparar o nosso coração para acolher a vontade divina.  
O discernimento consiste em deixar-se revestir com a «força do alto», 
ou seja, com o entusiasmo e a criatividade, com a gratidão e a alegria, 
características de quem é conduzido pelo Espírito Santo.
Na primeira parte da Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, que também hoje celebramos, o Papa Francisco destaca a 
importância da escuta a partir do coração, como modo essencial de 
perceber a «relação dialogal entre Deus e a humanidade […]. De facto, a 
iniciativa é de Deus, que nos fala, e a ela correspondemos escutando-O; 
e mesmo este escutar fundamentalmente provém da sua graça, como 
acontece com o recém-nascido que responde ao olhar e à voz da mãe 
e do pai. […]  No fundo, a escuta é uma dimensão do amor».



ascensãoascensão
SÉTIMO DOMINGO DE PÁSCOASÉTIMO DOMINGO DE PÁSCOA

liturgia familiarliturgia familiar

disposiçãodisposição

Estamos em festa! «Povos todos, batei palmas, 
aclamai a Deus com brados de alegria»! 
Permanece a promessa revelada por Jesus Cristo: 
«recebereis a força do Espírito Santo». A alegria e 
a bênção inundam o coração dos discípulos, de 
ontem e de hoje. 

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Inspirados na Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, confiemo-nos a Deus, rezando: Senhor, ensina-nos a escutar!
 > Pela Igreja em processo sinodal: para que este tempo se torne um 
tempo de escuta recíproca, nós te pedimos: TODOS: Senhor, ensina-nos...

 > Pelos políticos: para que saibam escutar, com abertura leal, confiante e 
honesta, a voz dos que sofrem e dos que pensam de maneira diferente, 
nós te pedimos: TODOS: Senhor, ensina-nos a escutar!

 > Pelos jornalistas e todos os profissionais da comunicação: para que 
desenvolvam a capacidade da escuta prolongada e atenta, das pessoas 
e das suas histórias de vida, nós te pedimos: TODOS: Senhor, ensina-nos...

 > Pelos casais, pelas famílias, pelos sós, pelos sem voz, pelos migrantes e 
refugiados: para que encontrem pessoas verdadeiramente capazes de 
as escutar, com atenção, até ao fim, nós te pedimos: TODOS: Senhor...

 > [acrescenta a tua intenção], nós te pedimos: TODOS: Senhor, ensina-nos...

Rezamos como Jesus Cristo nos ensinou: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Esta semana, vamos treinar a escuta do coração, de modo a vencer a 
surdez interior, como sugere o Papa Francisco. Primeiro, escutar Deus; 
depois, escutar-se a si mesmo e escutar os outros, com a atenção do 
coração. «Só prestando atenção a quem ouvimos, àquilo que ouvimos e 
ao modo como ouvimos é que podemos crescer na arte de comunicar».
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor Jesus Ressuscitado, que as tuas mãos erguidas, na hora da tua 
gloriosa Ascensão, continuem a abençoar-nos, na partilha generosa, 
à volta desta mesa familiar. Que as tuas mãos benditas, fortaleçam os 
nossos braços, cooperem connosco na missão, de transformar a nossa 
Terra à imagem do Céu. Ámen.
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

O Sétimo Domingo de Páscoa, em Portugal, é também o dia em que 
celebramos a ‘entrada’ de Jesus Cristo nos Céus, a Solenidade da 
Ascensão. Estamos em festa! «Povos todos, batei palmas, aclamai 
a Deus com brados de alegria»! Permanece a promessa revelada 
por Jesus Cristo: «sereis batizados no Espírito Santo, [...] recebereis a 
força do Espírito Santo, que descerá sobre vós». A alegria e a bênção 
inundam o coração dos discípulos, de ontem e de hoje. Graças ao 
dom do Espírito Santo, estamos «revestidos com a força do alto». 
Com Paulo, rezamos: Deus «vos conceda um espírito de sabedoria e 
de revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do 
vosso coração». Hoje, também nós podemos alimentar a esperança 
de conhecer a vontade divina.

[segunda parte do vídeo/audio]

Abertura à vontade de Deus, seja ela qual for: esta é a disposição do 
coração que melhor permite discernir a missão que nos é confiada 
neste mundo. Todo o nosso esforço, no processo de discernimento, 
depende desta livre e humilde disposição interior. Às vezes, sem 
darmos conta, podemos cair na tentação de querer impor a Deus a 
nossa vontade. A tomada de consciência do amor infinito de Deus, 
que é o fundamento do discernimento, precisa de ser acompanhada 
pela «busca contínua de um conhecimento sincero de Cristo e de 
um amor crescente por Ele» (Timothy M. Gallagher). Precisamos de 
cultivar a experiência do encontro com Jesus Cristo. Precisamos de 
invocar a ‘força do alto’, para que o Espírito Santo ilumine os olhos do 
nosso coração.

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho

O que é que Deus quer de mim? ‘Treinar’ a arte da 
escuta, aprender a escutar com o ouvido do coração; 
primeiro, escutar Deus; depois, escutar-se a si mesmo 
e escutar os outros, com a atenção do coração. 

‘Explorar’ o significado de escutar com o ouvido do 
coração. — bit.ly/Papa-ComSociais-2022



A
SC

EN
SÃ

O
  |  AN

O
 C


