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A Missão dos Apóstolos
Ascensão - c
Celebramos hoje a festa da Ascensão do Senhor...
Esta festa marca os últimos momentos de Jesus, junto dos
seus Apóstolos e o Seu regresso ao Pai do Céu.
Os evangelistas que escreveram esta passagem da vida de
Jesus não tiveram intenção de descrever minuciosamente os
acontecimentos da ascenção. Mas é evidente a preocupação
que tiveram em mostrar e fazer compreender que Jesus tinha
uma MISSÃO e que entregou aos seus Apóstolos e à Igreja,
essa MISSÃO.
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos,
lembra-nos isto mesmo:
- Somos nós agora, os seus seguidores, (membros da sua
Igreja) que devemos continuar a sua MISSÃO, isto é, que devemos
continuar a realizar o projecto libertador de Deus, para os homens
e mulheres deste mundo.
A 1ª Leitura narra-nos a Ascensão de Jesus.
Antes de subir para o Céu recomendou aos seus Apóstolos que
se preparassem cuidadosamente para a vinda do Espírito Santo,
antes de partirem em MISSÃO, para evangelizarem o mundo.
Jesus subiu ao céu. E os Apóstolos não esqueceram a ordem
recebida do Mestre: “Ide por todo o mundo, levai a Boa-Nova,
ensinai e batizai… E foram...

A Ascensão não é:
- Não é uma espécie de viagem de astronauta ao Universo.
O "Céu" não é um lugar... O Céu é estar com Deus...
- ( Não é) Uma festa para olhar o céu, nosso destino, desligados
dos problemas da vida...
- (Não é) Um facto isolado. Faz parte do Mistério Pascal.
(Paixão... Ressurreição... Ascensão... e Pentecostes...)
A ASCENSÃO É:
- Um convite para seguir o caminho de Jesus.
- É um, convite a continuarmos a Sua Missão, como Igreja que
somos, animados pelo Espírito Santo;
- É olharmos para o futuro, entregando-nos à realização
do projeto de salvação e libertação, que Ele veio apresentar;
A 2ª Leitura anuncia o sentido profundo e atual
que tem a ASCENSÃO do Senhor para a Igreja e para cada
cristão.
S. Paulo anima-nos a permanecermos no amor de Deus e
recorda-nos a glória que nos espera no Céu.l
O Evangelho refere a ASCENSÃO de Jesus e o envio dos
discípulos a todas as nações, a começar em Jerusalém, para
anunciarem a conversão e levarem o perdão dos pecados, a
toda a gente. (Lc 24,46-53)
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Ali, no Monte das Oliveiras, Jesus despediu-se dos seus e
elevou-se ao céu, à vista de todos.
Nesta despedida, Jesus definiu a MISSÃO dos discípulos, neste
mundo:
- A Ascensão era o FIM da missão de JESUS, aqui na terra.

2º Sendo "testemunhas" de Cristo com a nossa palavra e com o
nosso exemplo de vida… "Ide... pregai... baptizai..."
3º Esperando a ação do Espírito Santo, pela Oração.
"Permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do
alto".

Mas também é, ao mesmo tempo, o INÍCIO da missão dos

Assim a Vida da Igreja não começa com a AÇÃO,

discípulos e da IGREJA:

mas com a ORAÇÃO, junto com Maria, a Mãe de Jesus...

A Igreja deve continuar aqui na terra o que Jesus
começou...

Quando Jesus subiu ao Céu, as pessoas que estavam presentes
ficaram de braços caídos a polhar para o céu. Apareceram dois

- Esta festa fortalece a nossa ESPERANÇA.

anjos que lhes disserfam:

Nós saímos de Deus, para um dia voltarmos a ele...

“Homens porque ficais a olhar para o Céu….?

Esta festa lembra-nos aquilo para que fomos criados: Para nos

Também nós poderemos ser advertidos pelos anjos de Deus:

elevarmos deste mundo, para um o mundo novo que nos

"Por que ficais aí parados, de braços cruzados, olhando para o

espera… Deus …

céu ?"

- A Ascensão de Jesus é a preparação da nossa Ascensão:

Não é o momento de ficarmos inactivos a olhar à nossa volta…

"Vou preparar-vos um lugar ...", disse Jesus aos Apóstolos.

Há muito para fazer!... Há muita gente que precisa de nós!...

Jesus preparou-nos esse lugar, voltando para o Pai do Céu...

Não é momento de ficarmos parados…

Compete-nos agora a nós conquistarmos esse lugar...

Não digas que não sabes ou não podes...

Enquanto aguardamos a nossa Ascensão, não podemos ficar

Os Apóstolos diziam a mesma coisa, e fizeram maravilhas.

parados e de braços cruzados , apenas a olhar para o céu.

É tempo de iniciarmos a Missão.

Pelo contrário, devemos cumprir a ordem deixada por Cristo:

A Igreja conta contigo.

"Vós sereis as minhas testemunhas... até aos confins da terra".
Como vamos dar testemunho de Cristo? Qual o caminho ?
1º . A nossa Pátria definitiva não é a terra... é o céu...

