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Mons. João S. Clá Dias, EP

Benefícios da 
Ascenção de Jesus

A
s primeiras notícias sobre a 
Ressurreição encontraram 

um vácuo de incredulidade em ca-
da um dos apóstolos, a ponto de 
Tomé só se ter convencido ao to-
car-Lhe as chagas. Compreende-
se a lógica dessas reações, pois, 
humanos como eram, formados 
na perspetiva de um Messias com 
fortes traços políticos, acostuma-
dos ao longo de três anos a um 
convívio todo feito de paternal e 
penetrante afeto, só poderiam as-
sim se sentir protegidos, assumi-
dos e transformados. E por isso 
desejavam perpetuar aquele re-
lacionamento a partir de onde se 
havia interrompido com aquela 
morte tão ignominiosa. 

Por outro lado, em face da 
lembrança traumatizante dos 
dias da Paixão, “convinha agora 
levantar-lhes o ânimo para co-
meçarem a pensar n’Ele espiri-
tualmente, como o Verbo do Pai, 
Deus de Deus, pelo qual todas 
as coisas foram feitas”.

 “Não vos deixarei órfãos” 
Em contrapartida, Ele mes-

mo prometera: “Eis que estou 
convosco todos os dias, até o fim 
do mundo” (Mt 28, 20). E re-
almente Ele está entre nós, na 
Eucaristia, debaixo dos véus das 
Sagradas Espécies. Ademais, 
nunca deixa de nos acompa-
nhar: “Subindo aos Céus, Ele não 
abandona de modo algum aque-
les que adotou”. Estas belas pa-
lavras de São Leão Magno fazem 
eco às de Nosso Senhor: “Não 
vos deixarei órfãos” (Jo 14, 18).

Também nós fomos bene-
ficiados por incontáveis dons 
com a Ascensão. Segundo São 
Leão Magno, passamos a co-
nhecer melhor Jesus a partir do 
momento em que Ele retornou 
às glórias do Pai. Eis alguns dos 
benefícios:

Fortalecimento da fé 
Privando-nos de sua pre-

sença corporal, ao penetrar na 

glória eterna, Jesus Cristo tor-
nou-Se ainda mais útil para nos-
sa vida espiritual.

Primeiro, para aumento da 
fé, que é sobre o que não se vê. 
Por isso, o próprio Senhor diz no 
Evangelho de João: “Porque Eu 
vou para o Pai e não Me vereis 
mais, pois são bem-aventurados 
os que não veem e creem”. 

 Aumento da esperança 
Em segundo lugar, para reer-

guer a esperança, pois, pelo fa-
to de Cristo ter elevado ao Céu 
sua natureza humana assumida, 
deu-nos a esperança de lá che-
garmos, porque “onde quer que 
esteja o corpo, ali se reunirão 
os abutres”, como diz Mateus. 
Por isso, diz também o livro de 
Miqueias: “Já subiu, diante de-
les, Aquele que abre o caminho”. 

 Abrasamento da caridade 
Uma terceira razão torna a 

Ascensão mais benéfica a nós do 
que a própria presença física de 
Nosso Senhor, e esta se refere à 
caridade. Por isso, diz o Apóstolo 
São Paulo: “Procurai o que es-
tá no alto, lá onde se encontra 
Cristo, sentado à direita de Deus; 
aspirai às coisas de cima, não às 
da Terra”, pois, como foi dito, 
“onde estiver o teu tesouro, ali 
também estará o teu coração”.

Maria vivia em constante oração
Uma palavra sobre Maria. 

Certamente Ela intercedeu jun-
to a Deus para inspirar os após-
tolos a permanecerem em ora-
ção no momento da Ascenção. 
Ela estava a rezar ao pé da 
Cruz, no Calvário; agora en-
contramo-La em profundo 
recolhimento.

Depois da descida do 
Espírito Santo, a Escritura não 
voltará a mencioná-La e, prova-
velmente, o resto de seus anos, 
Ela viveu-os em intensa oração, 
constituindo-Se no insuperável 
modelo da mulher cristã. Que 
Ela nos obtenha todas as gra-
ças para seguirmos suas vias e 
virtudes.

Ascenção de Jesus
“Livro das Horas” do Duque du Berry



XVII Encontro Nacional do Apostolado do Oratório 
celebrado em Fátima

Após dois anos de interregno 
devido à situação pandémica, o 
Santuário de Fátima acolheu, no 
dia 23 de Abril, vésperas do do-
mingo da Divina Misericórdia, 
o XVII Encontro Nacional dos 
Arautos do Evangelho, que con-
tou com a participação de cerca 
de 8 mil fiéis provenientes de to-
do o país, bem como representa-
ções de Espanha e Itália. 

A cerimónia teve início com 
a solene coroação da Imagem 
do Imaculado Coração de 
Maria, que foi um dos momen-
tos de maior emoção para to-
dos os participantes. Seguiu-
se a celebração eucarística pre-
sidida por D. Francisco Senra 
Coelho, Arcebispo de Évora, e 

concelebrada por Mons. Gian 
Luca Perici, Conselheiro da 
Nunciatura Apostólica da Santa 
Sé em Portugal, e também por 
vários outros sacerdotes 
Arautos e diocesanos.

Após a Eucaristia, 
procedeu-se à Ado-
ração ao Santíssi-
mo Sacramento, com 
a recitação dos misté-
rios gloriosos do San-
to Rosário, a que suce-
deu o cortejo desde a 
Cruz Alta até à Capeli-
nha das Aparições para 
o sempre emotivo “adeus 
a Maria”.

O celebrante desafiou a to-
dos a anunciar a alegria de Cristo 

ressuscitado, com serenidade e 
confiança. Essa é a “Missão de 
Arautos do Evangelho! A mis-
são de anunciar a mensagem de 

Fátima ao mundo”. Por is-
so, concluía “Temos a cer-

teza de que a promes-
sa de Nossa Senhora 
se cumprirá. Por is-
so, creio ser o ca-

risma dos Arautos do 
Evangelho uma mais 
valia, uma mensagem 
profética para o nos-
so tempo, uma respos-
ta do Espírito Santo pa-
ra tantas necessidades e 

carências espirituais dos nos-
sos dias”.

Damos graças a Deus por es-
te abençoado Encontro onde 

Nossa Senhora operou maravi-
lhas nas almas de todos os par-
ticipantes, entusiasmando-os a 
levar a mais lares o Oratório do 
Imaculado Coração de Maria. 
Que a Rainha dos Céus a todos 
ajude nesta bela missão!
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Graças às ajudas de muitos 
amigos e benfeitores, os Arautos 
do Evangelho enviaram três car-
rinhas com várias toneladas de 
ajuda humanitária aos que so-
frem na Ucrânia, tal como mate-
rial de farmácia e de higiene, ali-
mentos, roupas e brinquedos.

Juntamente com esta indis-
pensável ajuda material, ofere-
cemos milhares de terços, me-
dalhas e estampas de Nossa 
Senhora. Além disso, o mais 
gratificante foi entregar um 
Oratório do Imaculado Coração 
de Maria que circula agora entre 
dezenas de famílias da Ucrânia.

Agradecemos a todos pelo 
apoio e pedimos a Deus, por in-
termédio de Maria Santíssima, 
que leve a paz, a proteção e o 
conforto à nação ucraniana.

Ajuda humanitária 
ao povo ucraniano

Durante o mês de Maio, a pedido do 
Pe. Henrique dos Santos Ribeiro, pároco 
de Santiago de Candoso e de S. Vicente 
de Mascotelos, os Arautos do Evangelho 
organizaram uma Missão Mariana a fim 
de reavivar nas famílias o amor a Jesus 
Cristo, a devoção a Nossa Senhora e, si-
multaneamente, atraí-las a uma maior 
prática religiosa.

A Missão iniciou-se com uma car-
reata levando a Imagem do Imaculado 
Coração de Maria, desde o colégio dos 
Arautos até à Igreja de São Vicente, se-
guida da recitação do terço e da celebra-
ção da Eucaristia.

No dia 12 de Maio, realizou-se uma 
bonita e comovente procissão de velas, 
de S. Vicente até Santiago de Candoso, 
muito participada pelas famílias.

Durante todo o mês de Maio, além 
da recitação diária do terço em ambas 
as igrejas, Nossa Senhora visitou cente-
nas de casas, levando uma mensagem de 
consolo aos doentes, união às famílias e 
paz aos corações. Como recordação des-
tes abençoados momentos foram ofere-
cidos terços, estampas, medalhas e ou-
tros artigos religiosos.

Os Arautos agradecem a Deus 
Nosso Senhor os abun dantes frutos es-
pirituais concedidos du rante esta Missão 
Mariana.

Missão Mariana em Santiago de 
Candoso e S. Vicente de Mascotelos
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O título do presente artigo, 
como pode verificar o lei-

tor, é uma das jaculatórias da 
Ladainha do Sagrado Coração 
de Jesus. De facto, “o justo, ain-
da que caia sete vezes ao dia, tor-
nar-se-á a levantar (Prov 24, 16)”, 
se confiar neste Divino Coração, 
que é uma fonte inexaurível de 
misericórdia para com todos os 
que O invocam!

Basta contemplarmos o pa-
norama internacional para nos 
impressionarmos com a grave 
crise que assola hoje a humani-
dade. São-nos, igualmente, por 
demais manifestas as várias ver-
tentes da enfermidade da socie-
dade atual. É a palavra “família” 
que está quase riscada dos nos-
sos dicionários, sendo bombar-
deada por todos os lados; é a ju-
ventude que está tão desampa-
rada e desviada dos santos e jus-
tos ideais; é uma verdadeira on-
da psicológica causadora de me-
do, gerada pela pandemia; é a in-
segurança e a apreensão produ-
zidas pela guerra na Ucrânia; é 
a preocupação com um amanhã 

cada vez mais incerto. Enfim, 
não acabaria mais o elenco das 
múltiplas complicações em que 
todos nos encontramos neste iní-
cio do século XXI.

Em face desta perspectiva po-
demos nos perguntar se não ha-
verá alguma semelhança entre a 
humanidade actual e o peregrino 
da parábola do Bom Samaritano, 
que caiu nas mãos dos salteado-
res, e ficou a jazer à beira do ca-
minho, roubado, maltratado, es-
pancado, ensanguentado e qua-
se morto. É muito frequente en-
contrarmos pessoas – sensatas! 
– a dizer-nos comovidas: “este 
mundo está a precisar levar uma 
grande volta, pois assim como 
está não pode continuar!”.

Pois bem, diríamos nós que, 
assim como para o dito peregri-
no não havia outra solução se-
não abandonar-se ao socorro do 
Bom Samaritano, da mesma for-
ma para a sociedade dos nossos 
dias não resta outra saída a não 
ser voltar-se confiadamente pa-
ra o Coração de Jesus, que é pa-
ciente e misericordioso, para que 

Coração de Jesus,
paciente e misericordioso

trate de todas as su-
as feridas e mazelas, e 
lhe restitua a boa saú-
de de alma e de corpo!

Este Sagrado 
Coração que tanto 
amou os homens ele-
geu, constituiu e en-
viou ao longo dos sé-
culos, anunciadores 
dos seus tesouros infinitos, pa-
ra tornar o género humano e to-
do o universo partícipes da Sua 
grandeza, bondade e sabedoria. 
Entre estes arautos da Divina 
Misericórdia destacamos, de 
modo especial Santa Faustina 
Kowalska, religiosa nascida na 
Polónia. Por seu intermédio, a 
bondade e o perdão de Jesus 
correm ao encontro dos homens, 
numa santa perseguição e, por-
que não dizê-lo, numa divina so-
freguidão de estender os seus 
raios sobretudo aos que dele se 
encontram mais afastados.

Quem não encontraria no-
vo alento e refrigério ao deixar-
-se envolver por palavras como 
estas? “Agora, repousa a tua ca-
beça junto a Meu peito, sobre o 
Meu Coração, e extrai dele a for-
ça e o vigor para todos os pade-
cimentos, pois em nenhum outro 
lugar encontrarás alívio, ajuda 

ou consolo (…). Eu es-
tou contigo”.

Esta voz convi-
da todos os corações 
“fatigados e carrega-
dos (Mt 11, 28)” qui-
çá com o materialis-
mo dos nossos dias, a 
não fugirem de Deus, 
mas sim para Deus, e 

dessa forma encontrem descan-
so para as suas almas, “porque 
o Meu jugo é suave e o Meu pe-
so leve (Mt 11, 30)”. Sim! O pró-
prio Nosso Senhor deseja ser o 
Divino Cireneu que ajuda todo o 
homem que vem a este mundo a 
carregar a sua cruz todos os dias.

Em certa ocasião, estan-
do a Irmã Faustina a sofrer ten-
tações as mais horríveis, e com 
uma dor lancinante na alma por 
julgar que não estaria em condi-
ções de comungar, saiu da cape-
la, onde se encontravam as suas 
irmãs de hábito, e dirigiu-se pa-
ra o jardim a fim de poder dar 
largas ao pranto. Subitamente, 
o Próprio Jesus apareceu-lhe a 
fim de a consolar. Faustina de-
pôs aos pés do Mestre todos os 
seus sofrimentos, e nesse ins-
tante cessou aquela tempestade 
provocada pelo demónio em seu 
espírito, retornando à calma. 

Santa Faustina



Diz-lhe, então, Nosso 
Senhor: “A paz inte-
rior que possuis é 
uma graça” – e lo-
go desapareceu. 
E concluiu a san-
ta religiosa: “Na 
verdade, só Jesus 
pode, efectiva-
mente, fazer com 
que volte assim de 
repente, uma tão 
grande paz. Só Ele, o 
Altíssimo Senhor”.

Esta alma ilumina-
da pela luz divina dei-
xou-nos inúmeros en-
sinamentos, extraí-
dos das suas moções interiores, 
profundamente marcadas pe-
lo abandono à vontade do seu 
Criador. Eis um deles: “A essên-
cia das virtudes é a Vontade de 
Deus. Quem cumpre fielmen-
te esse Desígnio de Deus exer-
cita-se em todas elas. Em todos 
os acontecimentos e circunstân-
cias da vida, adoro e bendigo a 
santa Vontade de Deus. É Ela o 
objecto do meu amor”. É de se 
notar que, conforme os seus ma-
nuscritos, as palavras Desígnio e 
Vontade estão com iniciais mai-
úsculas, tal é o respeito, a ad-
miração e a submissão que a 
santa por elas expressa, como 

caminho a ser percorri-
do para se alcançar a 

santidade.
Caríssimo lei-

tor, deixemo-nos 
envolver e assu-
mir pela miseri-
córdia divina, que 
por meio desta sua 
virtuosa mensagei-

ra vem ao nosso en-
contro. O Coração 

de Jesus está atento a 
todas as nossas dores, 
angústias, sofrimentos, 
mas também alegrias, 
boas obras e todas as de-
mais operações do nos-

so ser, criado à sua imagem e se-
melhança. Diz o salmista em seu 
Hino de ação de graças: “Os que 
se fizeram ao mar em seus navios, 
a fim de labutarem na imensidão 
das águas, esses viram as obras 
do Senhor, e as suas maravilhas 
em alto mar (Sl 107, 23-24).” 
Alarguemos, portanto, os nossos 
corações pela confiança, com os 
olhos fixos em Jesus, e sem dú-
vida, veremos as suas maravilhas 
no alto mar das nossas vidas, pois 
Ele, além de derramar todo o Seu 
Preciosíssimo Sangue por cada 
um de nós, deixou-nos também a 
Sua Santa Mãe, que é toda mise-
ricórdia para com os seus filhos.
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A palavra do 
sacerdote Pe. Jorge F. Teixeira Lopes, E.P.

Após dois anos sem o nosso multitudinário Encontro Nacional 
que anualmente decorre em Fátima, quis a Divina Providência que, 
no passado dia 23 de Abril, nos voltássemos a reunir em casa da nos-
sa Mãe! Foi uma tarde memorável para os cerca de oito mil parti-
cipantes desta grande família, que se voltaram a encontrar junto ao 
Imaculado Coração de Maria. E, apesar das previsões serem pouco 
promissoras, este doce coração de Mãe preparou-nos uma abundan-
te e farta mesa (Prov 9, 1-2): por um lado, a meteorologia prometia 
chuva e, entretanto, a tarde esteve radiosa; por outro, a restrição das 
máscaras do affaire covid, que nos faziam encarar o Encontro com 
certa temeridade, tombou precisamente na véspera do Encontro. Se 
isto não é proteção do Céu… 

Creio, por certo, que foi um recado da Santíssima Virgem, como 
que a nos dizer: “Meus filhos, confiem, não tenham receio de vir. Sou 
eu, a Senhora de Fátima, a Mãe de Bondade imensa, a Rainha dos 
Céus. Sou eu que vos quero aqui, que vos recebo, de braços abertos, na 
minha própria casa”. E creio não estar a exagerar ao afirmar que este 
foi, entre todos os Encontros até à data, o mais abençoado. Seja como 
for, foi decerto o mais esperado! Todos o aguardávamos há já três anos!

Caríssimo leitor, ao recordar aquela tarde, vêm-me à memória as 
palavras da pequena Jacinta à sua prima Lúcia, pouco antes de fale-
cer: “Diz a toda a gente que Deus nos concede as graças por meio do 
Coração Imaculado de Maria; que Lhas peçam a Ela; que o Coração de 
Jesus quer que, a seu lado, se venere o Coração Imaculado de Maria; 
que peçam a paz ao Imaculado Coração de Maria, que Deus Lha entre-
gou a Ela”. Este parecia ser precisamente o convite de Nossa Senhora 
naquela tarde de sábado, vésperas do domingo da Divina Misericórdia.

E termino fazendo minhas as palavras da santa pastorinha de 
Fátima: “se eu pudesse meter no coração de toda a gente o lume que 
tenho cá dentro no peito a queimar-me e a fazer-me gostar tanto do 
Coração de Jesus e do Coração de Maria!”. Que assim seja!

Uma tarde inesquecível…

Imagem de Jesus 
Misericordioso

Vilnius - Lituânia
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15h15 - Coroação da Imagem do 
Imaculado Coração de Maria e 
renovação da consagração

15h45 - Recitação meditada do Terço
16h30 - Missa solene com a orquestra 

dos Arautos do Evangelho

15 de OutubrO

COnsagraçãO a nOssa senhOra

santuáriO dO sameirO - braga


