DOMINGO DA ASCENSÃO DO SENHOR

Mt 28,16-20

Missão de Jesus, missão dos discípulos.

Ir. Genoveva Fogaça, sjbp.

Neste 7º Domingo da Páscoa, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor.
Depois da Ressurreição, Jesus esteve quarenta dias com os discípulos. Comeu e bebeu
familiarmente com eles e os instruiu sobre o Reino de Deus. Esta é a sua última aparição
concluindo com a entrada de sua humanidade na glória divina. Sua “elevação ao céu”
expressa a exaltação de Jesus. É a sua glorificação que celebramos; o que rezamos no
credo: “estar sentado à direita do Pai”.
O relato da ascensão do Senhor não quer indicar o afastamento de Jesus deste
mundo. Quer sim, revelar plenamente quem é Jesus, conforme foi anunciado nas
Sagradas Escrituras: o Messias sofredor que é glorificado. Revela também que a
missão de Jesus deve ser continuada pelos seus discípulos. Portanto, com a festa da
Ascensão, queremos celebrar:
- O Final da Missão terrena de Cristo,
- O Início da Missão salvadora da Igreja.
Jesus diz: "Todo Autoridade me foi dada”(v.18) e Ele passa esta autoridade à sua
Igreja, e confia sua missão à ela: "Ide e fazei discípulos meus todos os povos”(v.19) A
Igreja de Cristo é, essencialmente, uma Comunidade Missionária, cuja missão é
testemunhar, no mundo, a proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer a
toda humanidade e deixou nas mãos e no coração dos discípulos, mesmo que alguns
ainda hoje não acreditam (cfr. v.17b).
Essa MISSÃO é destinada a todos, começando pela catequese “ensinando-os”
tornando seus seguidores “discípulos”. Estes recebem o Batismo em nome da Trindade
Santíssima: Pai, Filho, e Espírito Santo, que é adesão total a pessoa de Jesus Cristo. Em
seguida vem a promessa: "Estarei Convosco até o fim dos tempos..." (v. 20b), Jesus
garante que está sempre com seus seguidores desde que acreditem em sua pessoa.
Portanto podemos ter certeza de sua presença conosco no ministério da evangelização.
A Ascensão de Cristo reforça a Esperança de nossa Ascensão. Um futuro
inigualável nos aguarda... "Ele 'subiu' para dar-nos a esperança de que um dia iremos ao
seu encontro, onde ele nos precedeu..." (Prefácio)
A Ascensão também nos lembra que somos Enviados de Cristo para continuar e
completar a sua obra. Não podemos ficar parados olhando para o céu (At.1,11), mas ser

discípulos e fazer discípulos para o Reino...Pois nós temos a garantia
convosco todos os dias, até ao fim dos tempos mundo..."

de Jesus: "Estarei

Jesus parte, mas Permanece na Comunidade, com uma nova forma de estar no
mundo. Deus está presente e nos envia como seus apóstolos, para que Cristo seja
conhecido e amado por todas as pessoas.
O canto: “Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura” nos ajuda a
recordar a missão que Jesus nos deu e que o Papa Francisco insiste: Igreja em saída, com
cheiro de ovelha. Portanto, ninguém pode ficar de braços cruzados. A missão é predicado
de todo cristão. Por isso, não temos motivo para ficarmos medrosos e desanimados,
mesmo que as estatísticas apresentam uma diminuição de católicos. Temos certeza que
Ele caminha conosco.
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