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Ascensão do Senhor – Ano B
Porque nos ama, desde toda a eternidade, Deus Pai enviou o
Seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para o salvar.
E Jesus veio ao nosso encontro.
Através do exemplo e da sua Palavra, apontou-nos o
caminho.
À primeira vista parece que tudo tinha terminado naquela sexta
feira santa.
Jesus esquecido por uns, traído por outros, tendo a seu lado a
sua Mãe e alguns amigos íntimos, morria como o maior de todos
os criminosos, pregado na cruz.
Mas na manhã do domingo de Páscoa o milagre aconteceu.
Jesus ressuscitou e, depois de ter aparecido ainda durante
quarenta dias aos apóstolos e discípulos, elevou-se à vista deles
e uma nuvem escondeu-O a seus olhos, como nos conta a 1ª
Leitura.
É essa a solenidade que hoje vivemos. Jesus voltou para o
céu e lá nos espera para sermos felizes, com Ele.
Para isso só nos pede uma coisa: fazer a sua vontade. E a sua
vontade é proclamar a Boa Nova a todas as criaturas:
Isto fizeram os seus Apóstolos, no passado e continuam a
fazer tantos outros apóstolos, homens mulheres e jovens, que
tendo deixado sua terra e a sua família, se fizeram missionário
em todo o mundo.
Muitos pagaram e continuam a pagar com o seu sangue o
amor de Jesus por todos nós.
A Ascensão do Senhor enche-nos de coragem e de
esperança.
Depois desta vida terrena aspiramos também à nossa
ascensão ao Céu, como prémio das nossas acções, para O
vermos tal como Ele é, e para O adorarmos eternamente com

todos os bem-aventurados!...
Depois da Terra, o Céu
Essa certeza, como diz São Paulo na 2ª leitura, ajuda-nos a
mantermo-nos serenos e confiantes cá na terra, agradecendo o
dom de pertencermos à Sua Igreja.
Cá na terra, as dificuldades poderão ser muitas, mas Jesus é
a nossa força!
O desânimo poderá bater à nossa porta. Jesus é o nosso
amparo!
A tristeza poderá fazer-nos sofrer. Jesus é a nossa alegria!
A doença poderá tirar-nos a saúde. Jesus é o médico Divino!
A calúnia poderá manchar a nossa vida. Jesus é a Verdade!
A escuridão poderá impedir-nos de ver bem o caminho.
Jesus é a Luz do Mundo!
O ódio poderá ferir a nossa afectividade. Jesus é o nosso
Amor!
A guerra poderá dar-nos a sensação que jamais acabará.
Jesus é a Paz!
O pecado poderá tornar-nos ingratos por tantos favores
recebidos de Deus. Jesus é a misericórdia!
O demónio poderá querer a nossa condenação eterna. Jesus
é a Salvação!
A morte poderá meter-nos medo. Mas Jesus é a nossa
Vida!
Devemos fazer apostolado através dos meios de
comunicação social
Uma das mensagens de Jesus, no Evangelho de hoje, é
esta: “Ide e ensinai todas as nações… ensinando-as a
cumprir tudo o que vos ensinei”
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Nós, cristãos, somos chamados ao apostolado para que todas
as pessoas conheçam as verdades do Evangelho e amem mais
o Senhor.
O apelo vem do próprio Jesus no Evangelho: «Ide por todo
o mundo…”
Mas como chegar a todo o mundo se ele é tão grande e as
viagens não são acessíveis?!
Os Apóstolos conseguiram levar a mensagem de Cristo ao
mundo conhecido, naquele tempo.
Ao longo dos séculos quantos missionários deixaram tudo
para O anunciarem! E quantas dificuldades eles passaram,
quando ainda não havia outros meios de anúncio, a não ser a
voz humana e os escritos manuais.
Nós, cristãos do século XXI, temos essa tarefa facilitada:
- através da imprensa,
- da rádio,
- da televisão,
- da internet,
- do telefone,
- do telemóvel podemos levar a mensagem de salvação a todos
os povos da Terra.
Até mesmo nos países, onde os cristãos são perseguidos,
poderá chegar o anúncio da Boa Nova, sobretudo através da
rádio, televisão e internet.
Aos que são livres e aos que são perseguidos, que os
responsáveis façam chegar, por todos os meios, a mensagem
de Jesus.
Aqui, nesta igreja, a nossa ajuda há-de manifestar-se
sobretudo, através da nossa oração e da nossa oferta monetária,
para os meios de comunicação social.
Se assim for, alguém poderá ouvir a nossa voz que vai através

destes meios de comunicação.
Se assim for, Jesus fará o milagre da conversão.
Se assim for, o mal irá desaparecer para dar lugar ao bem. E o
mundo voltará a ser bom.
Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, esteja connosco
durante a vida e na hora da morte nos acompanhe a todos, na
nossa ASCENSÃO para o Céu!

