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12955. Liturgia - Domingo – Ascensão do Senhor! - (13-05-2018) - At 1, 01-11; Sl 46; Ef 1, 17-23; Mc 16, 1520 - Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes: “Ide pelo
mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem crer e
for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais
que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão
demônios em meu nome, falarão novas línguas; se pegarem em
serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal
algum; quando impuserem as mãos sobre doentes, eles ficarão
curados!”
Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao
Céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e
pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua
Palavra por meio dos sinais que a acompanhavam!
Recadinho: - Sou otimista? - Como encaro o sofrimento? - Transmito Paz, Alegria? - Lembro-me de rezar nos
momentos difíceis? - Lembro-me de Deus nas horas alegres?
12956. Tristeza que se converte em alegria! - Jesus sabe e percebe a tristeza, a desolação em seus discípulos!
A tristeza acontece, sem dúvida, porque Jesus vai embora. É a dor da separação! Compreendem que Jesus volta
para o Pai. Sabem que, bem mais tarde, Jesus voltará. Mas Jesus, como que querendo consolá-los, lhes diz que
vai voltar dentro de pouco tempo. Portanto, não precisam ficar tristes!
12957. Os discípulos vão chorar e gemer! - Vão chorar porque a hora da dor, da separação, é chegada. Jesus vai
deixá-los! O sofrimento chegou e não se pode passar sem ele. É hora de amargura, de angústia, de falta de
sentido para a vida. É a morte que deve ser aceita, em vista do grande Amor que Cristo tem para com a
Humanidade. E, porque eles não entendem esta separação, vão chorar, sentir-se-ão abandonados!
12958. Cristo ressuscitou! - Os que não aceitam Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, ficaram
contentes. Para eles, a morte de Cristo seria um fracasso total, seria o fim. Representa-lhes a morte do próprio
Deus! Cada qual age como quer, sem dar importância a quem quer que seja. Esses se alegraram com a morte de
Cristo! Mas isso não é verdade! Deus não está mais na cruz. Ele tem nova Vida! A tristeza momentânea dos
discípulos vai-se convertendo em alegria, com a nova Vida de Cristo. O Mundo que segue Cristo lamenta sua
morte, pois Cristo morreu devido a nossos pecados. Mas ao mesmo tempo se alegra, pois Cristo ressuscitou!
12959. Nossa vida não pode ser só sofrimentos! - A Vida de Jesus é uma marcha, uma caminhada para o Pai!
Como vimos, é chegada a hora da morte, dos sofrimentos, da separação. Mas isso logo terminou. Dentro de
pouco tempo puderam ver Cristo novamente e, com alegria muito grande! Surgiu uma vida nova. Esta vida
nova começa para nós, agora, com nossos sofrimentos, com a morte. Sem estas coisas, a outra Vida não seria
possível, não teria sentido. Vivendo o dia a dia, esperamos algo de melhor. Sabemos que nossa vida não pode
ser só sofrimentos, angústias, decepções, frustrações! Pois assim seria um inferno e o viver não teria sentido!
12960. Em Cristo, recebemos uma Vida nova! - Nós, que somos cristãos, sabemos que, com a morte não se
acaba tudo, mas é aí que tudo começa! Se temos confiança em Cristo, recebemos uma Vida nova. Esta Vida
nova já começa aqui, neste mundo, quando fazemos o bem por amor a Deus!
Esta esperança não é simplesmente humana. Humanamente falando, o que nós esperamos parece impossível.
Mas se confiamos na Palavra de Jesus, tudo é possível. Cristo nos deu sua Palavra de coragem, de ânimo, de
esperança! Aqui temos sofrimentos, dores, tristezas... Numa palavra, sofremos como Cristo sofreu. Em Cristo
vemos uma vida que é completo serviço por Amor a nós: é doação total. Deu sua vida para que nós
pudéssemos viver unidos ao Pai, unidos a nossos irmãos.
Certa vez Jesus disse: “Bem-aventurados os que choram porque serão consolados... bem-aventurados os que
sofrem!...” (Mt 5, 4-10).
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