
Lectio Divina – VII Domingo de Páscoa – Ascensão 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e querer 

fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «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.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

 
  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

VI Domingo de Páscoa – (Mt 28,16-20) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  

 

 

Ambiente 

O texto situa-nos na Galileia, após a ressurreição de Jesus (embora não se diga se é 

muito ou pouco tempo após a descoberta do túmulo vazio – cf. Mt 28,1-15). De acordo com 

Mateus, Jesus – pouco antes de ser preso – havia marcado encontro com os discípulos na 

Galileia (cf. Mt 26,32); na manhã da Páscoa, os anjos que apareceram às mulheres no sepulcro 

(cf. Mt 28,7) e o próprio Jesus, vivo e ressuscitado (cf. Mt 28,10), renovam o convite para que 

os discípulos se dirijam à Galileia, a fim de lá encontrar o Senhor.  

A Galileia – região setentrional da Palestina – era uma região próspera e bem povoada, 

de solo fértil e bem cultivado. A sua situação geográfica fazia desta região o ponto de encontro 

de muitos povos; por isso, um número importante de pagãos fazia parte da sua população. A 



coabitação de populações pagãs e judias fazia, certamente, com que os judeus da Galileia 

vivessem a religião de uma maneira diferente dos judeus de Jerusalém e da Judeia: a presença 

diária dos pagãos conduzia, provavelmente, os galileus a suavizar a sua prática da Lei e a 

interpretar mais amplamente as regras que se referiam, por exemplo, às impurezas rituais 

contraídas pelo contacto com os não judeus. No entanto, isto fazia com que os judeus de 

Jerusalém desprezassem os judeus da Galileia e considerassem que da Galileia “não podia sair 

nada de bom”.  

No entanto, foi na Galileia que Jesus viveu quase toda a sua vida. Foi, também, na 

Galileia que Ele começou a anunciar o Evangelho do “Reino” e que começou a reunir à sua 

volta um grupo de discípulos (cf. Mt 4,12-22). Para Mateus, esse facto sugere que o anúncio 

libertador de Jesus tem uma dimensão universal: destina-se a judeus e pagãos.  

Mateus situa este encontro final entre Jesus ressuscitado e os discípulos num “monte 

que Jesus lhes indicara”. Trata-se, no entanto, de uma montanha da Galileia que é impossível 

identificar geograficamente, mas que talvez Mateus ligue com a montanha da tentação (cf. Mt 

4,8) e com a montanha da transfiguração (cf. Mt 17,1). De qualquer forma, o “monte” é 

sempre, no Antigo Testamento, o lugar onde Deus se revela aos homens. 

 

Mensagem 

O texto que descreve o encontro final entre Jesus e os discípulos divide-se em duas 

partes. Na primeira (vers. 16-18), descreve-se o encontro. Jesus, vivo e ressuscitado, revela-se 

aos discípulos; e os discípulos reconhecem-n’O como “o Senhor” e adoram-n’O. Depois de 

descrever a adoração, Mateus acrescenta uma expressão que alguns traduzem como “alguns 

ainda duvidaram” e outros como “eles que tinham duvidado” (gramaticalmente, ambas as 

traduções são possíveis). No primeiro caso, a expressão significaria que a fé não é uma certeza 

científica e que não exclui a dúvida; no segundo caso, a expressão aludiria a essa dúvida 

constante dos discípulos – expressa em vários momentos, ao longo da caminhada para 

Jerusalém – e que aqui perde qualquer razão de ser.  

Ao reconhecimento e à adoração dos discípulos, segue-se uma manifestação do mistério 

de Jesus, que reflecte a fé da comunidade de Mateus: Jesus é o “Kyrios”, que possui todo o 

poder sobre o mundo e sobre a história; Jesus “o mestre”, cujo ensinamento será sempre uma 



referência para os discípulos; Jesus é o “Deusconnosco”, que acompanhará, a par e passo, a 

caminhada dos discípulos pela história.  

Na segunda parte (vers. 19-20), Mateus descreve o envio dos discípulos em missão pelo 

mundo. A Igreja de Jesus é, essencialmente, uma comunidade missionária, cuja missão é 

testemunhar no mundo a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos homens 

e que deixou nas mãos e no coração dos discípulos. A primeira nota do envio e do mandato 

que Jesus dá aos discípulos é a da universalidade… A missão dos discípulos destina-se a 

“todas as nações”. A segunda nota dá conta das duas fases da iniciação cristã, conhecidas da 

comunidade de Mateus: o ensino e o baptismo. Começava-se pela catequese, cujo conteúdo 

eram as palavras e os gestos de Jesus (o discípulo começava sempre pelo catecumenato, que 

lhe dava as bases da proposta de Jesus). Quando os discípulos estavam informados da proposta 

de Jesus, vinha o baptismo – que selava a íntima vinculação do discípulo com o Pai, o Filho e 

o Espírito Santo (era a adesão à proposta anteriormente feita).  

Uma última nota: Jesus estará sempre com os discípulos, “até ao fim dos tempos”. Esta 

afirmação expressa a convicção – que todos os crentes da comunidade mateana possuíam – de 

que Jesus ressuscitado estará sempre com a sua Igreja, acompanhando a comunidade dos 

discípulos na sua marcha pela história, ajudando-a a superar as crises e as dificuldades da 

caminhada. 

 

Actualização 

♦ Jesus foi ao encontro do Pai, depois de uma vida gasta ao serviço do “Reino”; deixou aos seus 

discípulos a missão de anunciar o “Reino” e de torná-lo uma proposta capaz de renovar e de 

transformar o mundo. Celebrar a ascensão de Jesus significa, antes de mais, tomar consciência 

da missão que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável pela presença do “Reino” na 

vida dos homens. Estou consciente de que a Igreja – a comunidade dos discípulos de Jesus, a 

que eu também pertenço – é, hoje, a presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos 

homens? Como é que eu procuro testemunhar o “Reino” na minha vida de todos os dias – em 

casa, no trabalho ou na escola, na paróquia, na comunidade religiosa? 

♦ A missão que Jesus confiou aos discípulos é uma missão universal: as fronteiras, as raças, a 

diversidade de culturas, não podem ser obstáculos para a presença da proposta libertadora de 



Jesus no mundo. Tenho consciência de que a missão confiada aos discípulos é uma missão 

universal? Tenho consciência de que Jesus me envia a todos os homens – sem distinção de 

raças, de etnias, de diferenças religiosas, sociais ou económicas – a anunciar-lhes a libertação, 

a salvação, a vida definitiva? Tenho consciência de que sou responsável pela vida, pela 

felicidade e pela liberdade de todos os meus irmãos – mesmo que eles habitem no outro lado 

do mundo? 

♦ Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar, aprender os ensinamentos de Jesus – a partir das suas 

palavras, dos seus gestos, da sua vida oferecida por amor. É claro que o mundo do século XXI 

apresenta, todos os dias, desafios novos; mas os discípulos, formados na escola de Jesus, são 

convidados a ler os desafios que hoje o mundo coloca, à luz dos ensinamentos de Jesus. 

Preocupo-me em conhecer bem os ensinamentos de Jesus e em aplicá-los à vida de todos os 

dias? 

♦ No dia em que fui baptizado, comprometi-me com Jesus e vinculei-me com a comunidade do 

Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha vida tem sido coerente com esse compromisso? 

♦ É um tremendo desafio testemunhar, hoje, no mundo os valores do “Reino” (esses valores que, 

muitas vezes, estão em contradição com aquilo que o mundo defende e que o mundo considera 

serem as prioridades da vida). Com frequência, os discípulos de Jesus são objecto da irrisão e 

do escárnio dos homens, porque insistem em testemunhar que a felicidade está no amor e no 

dom da vida; com frequência, os discípulos de Jesus são apresentados como vítimas de uma 

máquina de escravidão, que produz escravos, alienados, vítimas do obscurantismo, porque 

insistem em testemunhar que a vida plena está no perdão, no serviço, na entrega da vida. O 

confronto com o mundo gera muitas vezes, nos discípulos, desilusão, sofrimento, frustração… 

Nos momentos de decepção e de desilusão convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus: 

“Eu estarei convosco até ao fim dos tempos”. Esta certeza deve alimentar a coragem com que 

testemunhamos aquilo em que acreditamos. 

 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a 

oração do Pai Nosso, conscientes de 

querermos viver a mensagem do Reino de 

Deus e fazermos a Sua vontade. 


