
 
 

       
 
 
 
 
 
 
    ENCONTRO 29 / 25 MAI 
 

ASCENSÃO: A BÊNÇÃO DE JESUS 
 
Oração Inicial 
 

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. 
 
1º Passo Statio / Preparação 
 

Excerto do “Passo a rezar” de 22-maio-2022. 
 
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto? 
 
46 E disse-lhes: «Assim está escrito que o Cristo havia de sofrer e 
ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, 47e que havia de ser procla-
mada, em seu nome, a conversão para o perdão dos pecados a todos 
os povos. Começando por Jerusalém, 48vós sois testemunhas destas 
coisas. 49E eis que Eu vou enviar sobre vós a promessa do meu Pai; 
vós, ficai na cidade até serdes revestidos com o poder do alto». 

50 Então levou-os para fora até junto de Betânia e, erguendo as suas 
mãos, abençoou-os. 51E aconteceu que, enquanto Ele os abençoava, 
ia-se afastando deles e era elevado ao céu. 52E eles, depois de se 



ajoelharem diante dele, voltaram para Jerusalém com grande ale-
gria, 53e estavam continuamente no templo a bendizer a Deus. 

 (Lc 24,46-53 - Tradução CEP) 

• Qual foi a atitude de Jesus para com os seus discípulos? 
• O que passaram a fazer os discípulos no templo? 
 
3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto? 
 

• Apesar de tudo estar escrito e de Jesus lhes ter dito o que ia 
acontecer, os discípulos não tinham percebido. Quantas vezes 
demoramos a perceber o que o Senhor nos quer dizer? 

 
• Seguidores(as) de Jesus, somos portadores(as) e testemunhas 

de sua bênção no mundo. Como cristãos, esquecemo-nos que 
somos canais da bênção de Jesus. A nossa primeira tarefa é ser 
testemunha da Bondade de Deus. Manter viva a esperança, não 
nos rendermos diante de tanto “maldizer”. Bendigo a Deus? 

 
4º Passo Oratio / Oração 
 

Jesus sobe aos céus 
 
Tua última alegria 
foi permanecer indo. 
 
Tua subida aos céus 
foi lucro, não perda: 
foi descer à entranha, não evadir-te. 
 
Ao perder-te nas nuvens 
tu vais sem afastar-te, 
ascendes e ficas, 



sobes para levar-nos, 
apontas um caminho, 
abres um sulco. 
 
Tua ascensão aos céus 
é a última prova 
de que estamos salvos, 
de que estás em nós 
por sempre e para sempre. 
 
Desde esse dia a terra 
não é um sepulcro oco, 
senão um forno aceso: 
não uma casa vazia, 
senão um círculo de mãos: 
não uma longa nostalgia, 
senão um amor crescente. 
 
Tu ficas no pão, 
nos irmãos, 
no júbilo, no riso, 
em todo coração que ama e espera, 
nestas nossas vidas 
que cada dia ascendem a teu lado. 

 
[José Luis Martín Descalzo, Via lucis] 

 
5º Passo Contemplatio / Contemplação 
 

Senhor, eu sei que a evangelização requer profunda espiritualidade, 
autenticidade e santidade de vida por parte de testemunhas, pes-
soas de fé madura, capazes de vivenciar bem para tornar a sua ex-
periência pessoal de fé um ponto de encontro e um lugar de cresci-
mento em contatos interpessoais, construindo assim relações pro-
fundas abertas à Igreja, ao mundo e à história.  



Ainda me sinto inadequado. 
[Elisabeth Johnson, comentário sobre Lc 5,1-11] 

 
6º Passo Actio / Acção 
 

Aproveita este tempo para ser uma bênção para quem está ao teu 
redor, dando o teu melhor, mostrando um Jesus que abençoa e co-
loca paz na vida das pessoas. 

 


