
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Religião e felicidade 
Observatório Pastoral 

Nos últimos decénios tem vindo a crescer o número de pessoas que não vêem 
qualquer relação entre Deus e felicidade. Não uma felicidade em abstracto, mas a sua 
experiência pessoal de felicidade. Pelo contrário, até consideram que ambas – Deus e a 
religião – são obstáculos para uma vida feliz. Para alguns, a conclusão é inevitável: a religião 
está em crise! Aturdidos por este slogan, os crentes procuram ‘maquilhar’ a religião e ao 
próprio Deus, julgando que com esta ‘preocupação’ podem ‘defender’ a Deus dos ataques 
‘ímpios’. Deus não precisa de grandes defesas, é o omnipotente, é o absoluto. Talvez, são os 
comportamentos dos crentes que devem ser revistos, analisados e repensados, a fim de serem 
um verdadeiro ‘espelho’ do Deus da Verdade. A religião não se pode classificar de ‘light’ se 
procura aliviar os fardos da humanidade, mas torna-se testemunha, quando suaviza, pela 
ajuda, a suportar as ‘cargas humanas’. A Boa Nova de Jesus não é sobrecarregar mais a 
humanidade de ‘novos e mais pesados fardos’ (cf. Lc 11, 46), mas de aliviar a sua condição 
para uma existência mais feliz, mais confiante, mais solidária (cf. Mt 11, 28-30). 

Este caminho conduz a uma religião sem crise, mas que está inserida nas ‘crises 
escuras’ da humanidade, procurando ser, junto dela, uma senda de luz esperançosa. No 
percurso deste caminho existe uma tensão entre a ‘surdez espiritual’ e a abertura à voz do 
Espírito Santo. Esta tensão dialéctica exige de nós uma atenção acurada e permanente, uma 
revisão do pensamento e até de algumas das nossas crenças, argumentando ‘que sempre 
foram assim’. Só esta revisão atenta nos pode conduzir ao autêntico sagrado evitando o 
‘fanatismo’ (fanum, significa ‘sagrado’, o templo). 

A grande ‘pretensão’ de Deus é que o ser humano seja feliz (salvo) e a maior das 
aspirações do ser humano é ser feliz na vida, que lhe foi dada. 

Esta felicidade não está distante, nem é ausência de obstáculos, como diz uma 
história tibetana de um homem que queria, a todo o custo, ir à Lua para ser feliz. Quando se 
concretizou este desejo, houve um problema e não pôde regressar à Terra, tendo oxigénio 
apenas para três dias. Nesse tempo, ansiava regressar à sua casa e ter uma vida simples e 
feliz. Chegou à conclusão que foi preciso ir à Lua para valorizar algo que teve sempre tão 
próximo. A tentação de ser ‘astronauta’ é grande: pensar que se tivermos isto ou aquilo 
seremos mais felizes, ou de estarmos noutro lugar, alcançaremos mais facilmente a 
felicidade. Talvez enganos e ilusões! 

Ser feliz aqui e agora, neste tempo e neste espaço que me é proporcionado ‘ter’ e 
viver! É um desafio e um percurso, pois de quem servem os lugares e as circunstâncias, se 
nunca chegámos a nós próprios? 

Pe. Virgílio Rodrigues 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Actos 1, 1-11 
«Elevou-Se à vista deles» 

 

Leitura 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, Se apresentou vivo com muitas provas, 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. 
 
SALMO RESPONSORIAL                Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6) 
Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. 
 
LEITURA II           Ef 1, 17-23 

«Colocou-O à sua direita nos Céus» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito 
de sabedoria e de revelação para O conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso 
coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória 
da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós os 
crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele 
ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos Céus, acima de todo o Principado, 
Poder, Virtude e Soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste 
mundo, mas também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-l’O 
acima de todas as coisas como Cabeça de toda a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude 
d’Aquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO       Mc 16, 15-20 

«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for baptizado será salvo; mas quem não 
acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: 
expulsarão os demónios em meu nome; falarão novas línguas; se pegarem em serpentes 
ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal; e quando impuserem as mãos sobre os 
doentes, eles ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, 
foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte 
e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a 
acompanhavam. Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos 
sugere que, no final do caminho percorrido no amor e na doação, 
está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que 
Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos 
continuar a realizar o projecto libertador de Deus para os homens e para o 
mundo. 

No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a 
vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão, como testemunhas do 
projecto de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar 
os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a vida nova e definitiva. 
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.  

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. 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. 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, acolho no meu coração o teu imenso Amor por mim. Dou-Te 

graças pois, mesmo nas dificuldades e agruras da vida, sinto que não 
me deixas desamparado e cuidas de mim. Ajuda-me a espelhar, nos 
meus gestos e palavras, esse Amor que tanto me reconforta. Faz com 
que ele me leve aos que mais sofrem, aos doentes e aos oprimidos, e que 
eu seja capaz de lhes transmitir ânimo, alegria e esperança. 
 


