
Expectativa e Oração 

Revmo. Bispo, irmãs desta Paróquia e a todos os que nos vêem e ouvem através dos 

canais digitais da Igreja Lusitana: saúdo-vos com as palavras de Cristo Ressuscitado: A 

paz esteja convosco. 

Estamos no 6.º Domingo depois da Páscoa, domingo que faz a ligação entre a Ascensão 

de Jesus e o Dia do Pentecostes. As leituras bíblicas deste domingo, falam-nos da 

Ascensão e da Oração de Jesus, conhecida como a Oração Sacramental. 

Para compreendermos este domingo, na vida da Igreja, precisamos de recuar cerca de 

2.000 anos, para sentirmos a experiência dos primeiros discípulos de Jesus. Tinham 

acompanhado Jesus durante cerca de 3 anos, assistiram impotentes à Paixão e Morte 

de Jesus, ficaram muito atemorizados e apesar de todas as promessas de Jesus, 

sentiram-se sós e abandonados. Ao terceiro dia, após a morte de Jesus, Maria 

Madalena veio anunciar que tinha visto o Senhor. Ao fim desse dia e apesar dos 

discípulos estarem bem fechados em casa, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Eles 

alegraram-se muito. Mas depois Jesus voltou a desaparecer, para só voltar na semana 

seguinte e em mais algumas ocasiões, que se seguiram. Passados 40 dias, Jesus estava 

reunido no meio deles e de repente foi elevado aos céus. Novamente, ficaram sós, 

olhando os céus, na expectativa que Jesus voltasse e depois resolveram voltar para 

Jerusalém onde, com regularidade, tomavam parte nas reuniões de oração, com 

algumas mulheres que também tinham acompanhado o Ministério de Jesus. E assim 

vão permanecer até ao Dia do Pentecostes. 

Há cerca de 2.000 anos, os discípulos estavam na expectativa do que iria acontecer a 

seguir. Hoje, devido à pandemia do Coronavírus Covid-19 todos estamos na 

expectativa do que virá a seguir: uma vacina que nos proteja, medicamentos que 

levem à cura dos doentes infectados por este vírus, uma segunda vaga de infecções?  

O Evangelho deste domingo, Evangelho é Boa nova, diz-nos que Jesus, depois de ter 

instituído o Sacramento da Santa Eucaristia e de ter dado novos ensinamentos aos 

seus discípulos, Jesus orou. Pedia ao Pai: Mostra a glória do teu Filho, para que ele 

mostre também a tua. A glória de Jesus era o cumprimento da Paixão, Morte e o 

mistério da Ressurreição.  

E Jesus continua a sua oração: dei-te a conhecer àqueles que me confiaste. Eles eram 

teus, mas tu entregaste-mos e eles aceitaram a tua doutrina. Compreenderam, 

verdadeiramente, que vim de ti e acreditaram que tu me enviaste. Peço-te por eles. Eu 

deixo o mundo e vou para junto de ti, mas eles ainda ficam no mundo. Pai santo 

protege-os pelo teu poder, para que eles sejam um, como tu e eu somos um. 

Esta oração, que continua ao longo de todo o capítulo 17 do Evangelho segundo S. 

João e do qual retirei algumas palavras, dos versículos que hoje lemos, deve ser 

reflectida por nós, neste tempo de expectativa. 



A expectativa pode gerar, nas pessoas, dúvida e incerteza. Os cristãos, porém, devem 

confiar em Deus, acima de todas as coisas, que é o único que verdadeiramente nos 

pode proteger. A nossa confiança em Deus começa pela oração. Jesus, apesar da sua 

natureza divina, orou muitas vezes ao Pai. Nós, discípulos de Jesus, temos de seguir o 

seu exemplo e orar. Não devemos orar pela defesa dos nossos interesses pessoais. Na 

oração que hoje lemos, Jesus orava pela sua glorificação, que passou pela Paixão, 

Morte e culminou na gloriosa Ressurreição. A glorificação de Jesus foi fundamental 

para fortalecer a fé dos discípulos, e como disse a Tomé: acreditas agora porque me 

viste? Felizes os que acreditarem sem terem visto. Jesus conhecia bem os seus 

discípulos e por isso nesta oração intercede, por eles, ao Pai. 

A nós compete-nos, também, orar pelos outros: pelos que sofrem de doença, em 

particular os infectados pelo Covid-19, quer estejam internados nas enfermarias, nos 

cuidados intensivos, ou retidos nas suas próprias casas. Orar, por todos os profissionais 

que trabalham na área da saúde. Orar, pelos que choram, os familiares e amigos 

vítimas do Covid-19. Orar, pelos que investigam na procura de medicamentos e de 

vacinas para todas as doenças. E certamente que encontraremos muitos mais temas 

para colocar nas nossas orações pelos outros. 

Voltando à oração de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, são os que aceitam a sua 

doutrina. A doutrina de Jesus começou no Sermão do Monte, quando nos desafia a 

amarmos aos nossos inimigos e continua até ao mandamento novo: amem-se uns aos 

outros, assim como eu vos amei.  

Neste tempo de pandemia, é necessário estar atento a este novo mandamento. 

Muitas pessoas ficaram desempregadas, ou sem trabalho. Porque, ou foram 

despedidos ou a sua actividade deixou de ter procura: pequenos empresários do 

comércio, da indústria ou dos serviços, não esquecendo os trabalhadores 

independentes. Todos os dias ouvimos falar, nos meios de comunicação, dos apelos 

feitos para se angariar alimentos, para se tentar distribuir um mínimo de sustento. 

Ouvimos os apelos do que se passa junto de nós, mas não devemos ignorar, as pessoas 

dos países mais pobres, onde não há apoios da Segurança Social e onde os governos 

não têm meios para dar ajuda. Escutemos as organizações que apelam à nossa ajuda 

para que o nosso amor cristão chegue também junto desses carenciados. 

Assim como os discípulos se mantiveram o seu tempo de expectativa com reuniões 

regulares de oração, saibamos nós, neste tempo de expectativa, mantermos com 

regularidade a nossa oração e cumprirmos a doutrina de Jesus, amando-nos uns aos 

outros como ele nos amou. 

Que assim seja. Ámen. 

Presb. Carlos Duarte 
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