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2º Mistério Glorioso 

Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo 

O Salvador nos espera na eterna glória 

Introdução: 

A nossa devoção da Comunhão reparadora do Primeiro Sábado contemplará hoje o 

2º Mistério Glorioso: A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como na 

solenidade de Páscoa a Ressurreição do Senhor foi para nós causa de alegria, assim 

também sua Ascensão ao Céu nos é um novo motivo de felicidade, ao celebrar o dia “em 

que a pequenez de nossa natureza foi elevada, em Cristo, acima de todas as categorias de 

anjos, de toda a sublimidade das potestades, até compartilhar o trono de Deus Pai” (São 

Leão Magno). 

Composição de Lugar: 

Para nossa composição de lugar, imaginemos o monte onde Jesus pousou seus pés 

pela última vez antes de subir aos céus. Ao fundo vemos a cidade de Jerusalém nos 

tempos do Redentor, com suas casas típicas e seus tetos de pedra arredondados. A 

muralha do templo se destaca. Sobre o monte, Jesus ergue seus braços e abençoa seus 

apóstolos e discípulos que ali estão contemplando a cena derradeira da passagem do 

Mestre pela terra. De repente, resplandecente de glória, Ele começa a se elevar no ar até 

desaparecer da vista das pessoas, ocultado por nuvens luminosas.  

Oração Preparatória: 

Ó Virgem Santíssima de Fátima, Mãe do Divino Ressuscitado, alcançai-nos as graças 

necessárias para bem meditarmos neste glorioso mistério de nossa Fé, com alegria e 

gratidão profundas por saber que a Ascensão de Jesus Cristo, vosso Filho, é nossa 

vitória: pois onde Ele, nossa Cabeça, nos precedeu, também nós haveremos de chegar 

como membros do seu Corpo Místico. Amém. 

   

Evangelho de São Marcos (16, 15 e ss.): "E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai 

o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer 
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será condenado. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e está 

sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte."  

I – JESUS PREPAROU NOSSO CAMINHO PARA O CÉU      

Após sua gloriosa Ressurreição, Nosso Senhor permaneceu 40 dias neste mundo, 

fortalecendo seus discípulos na Fé e lançando em seus corações os fundamentos sobre os 

quais a Santa Igreja haveria de se erguer e se espalhar pela terra inteira. Ao término desse 

período, Jesus os reuniu junto ao Monte das Oliveiras e, abençoando-os, despediu-Se e 

elevou-Se ao Céu, onde está sentado à direita do Pai e de onde voltará para julgar os 

vivos e os mortos. 

1. Abriu-nos o caminho para a glória eterna 

Antes de tudo, devemos crer que, por sua Ascensão, Jesus preparou-nos o caminho 

para subirmos ao Céu, de acordo com o que Ele mesmo disse: ‘Irei preparar-vos um 

lugar’, e com as palavras do livro de Miquéias: ‘Subiu, diante deles, Aquele que abre o 

caminho’. E sendo Ele a nossa cabeça, nós, como seus membros, havemos de ir para 

onde ela se dirigiu. Por isso diz o Evangelho de São João: ‘De tal sorte que lá onde Eu 

estiver também vós estejais”. 

2. Jesus nos espera no Céu 

Esta verdade que nos sugere a festa da Ascensão nos leva a outra: Cristo nos espera 

no Céu. Em outras palavras, a vida terrena não é a realidade definitiva, pois não temos 

aqui cidade permanente, mas andamos em busca da futura cidade imutável, nossa 

Jerusalém Celeste. Vivemos já como cidadãos do céu, sendo plenamente cidadãos da 

terra, no meio das dificuldades e dos sofrimentos inerentes à nossa condição humana, 

mas também no meio da alegria e da serenidade que nos dá saber-nos filhos amados de 

Deus. Cumpre, portanto, vivermos neste mundo voltados para as realidades 

sobrenaturais, contemplando as verdades eternas para as quais somos chamados, 

cultivando a ação da graça divina em nossas almas e o amor ao próximo como fruto do 

amor a Deus: assim nossa existência terrena tende a ser uma antecipação da vida que 

teremos no Céu. 

3. Cristo permanece conosco na Eucaristia 

Sem nos esquecermos da grande promessa que Nosso Senhor nos fez antes de subir 

para o Pai: “Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo”. E realmente Ele 

está entre nós, na Eucaristia, debaixo dos véus das Sagradas Espécies. Ademais, nunca 

deixa de nos acompanhar: “Subindo aos Céus, Ele não abandona de modo algum aqueles 

que adotou”. Estas belas palavras de São Leão Magno fazem eco às de Nosso Senhor: 

“Não vos deixarei órfãos” (Jo 14, 18). 

 Consola-nos constatar o quanto se tem cumprido essa promessa ao longo destes 
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vinte e um séculos, dia após dia, das mais variadas maneiras. Não poderia ser que sua 

Ascensão constituísse um abandono daqueles por quem Ele se encarnou e morreu no 

Calvário. Seu retorno ao Pai só pode ter-se dado em consequência desse amor 

incomensurável d’Ele a cada um de nós. 

Assim, pela oração e pela Eucaristia podemos ter com Nosso Senhor a mesma 

intimidade que tinham os primeiros discípulos; pelos rogos de Maria Santíssima, que é 

nosso perfeito modelo de união com o Sagrado Coração de Jesus, devemos procurar 

constantemente essa proximidade com o Divino Redentor. E se ainda não o tenho feito, é 

o momento de firmar o propósito de afervorar minha piedade eucarística e minha 

adoração ao Santíssimo Sacramento. 

II - O GRANDE BENEFÍCIO DA ASCENSÃO 

Além de sua misericordiosa promessa de nunca nos abandonar, Nosso Senhor 

também nos proporcionou inestimáveis benefícios ao partir para o Céu e nos privar de 

vê-Lo em seu Corpo glorioso. O maior deles, segundo São Tomás de Aquino, é o 

aumento e o fortalecimento de nossa fé, que é sobre o que não se vê. Por isso, o próprio 

Senhor diz no Evangelho: “Porque Eu vou para o Pai e não Me vereis mais, pois são 

bem-aventurados os que não veem e creem”. 

Isto é o que realiza a luz da fé nas almas verdadeiramente fiéis: crer sem vacilar no 

que nossos olhos não veem, ter fixo o desejo no que não pode alcançar nosso olhar, 

afirma São Leão Magno. E acrescenta: “Como poderia nascer esta piedade em nossos 

corações, ou como poderíamos ser justificados pela fé, se nossa salvação consistisse 

apenas no que nos é dado ver? Esta fé, aumentada pela Ascensão do Senhor e fortalecida 

com o dom do Espírito Santo, já não se abate pelas correntes, a prisão, o desterro, a fome, 

o fogo, as feras nem os  refinados tormentos dos cruéis perseguidores dos católicos. 

Homens e mulheres, crianças e frágeis donzelas lutaram em todo o mundo por esta fé, até 

derramar seu sangue. Esta fé afugenta os demônios, cura doenças, ressuscita os mortos. ” 

Aproveitemos esta meditação para examinarmos como anda nossa fé: inabalável, 

corajosa, contagiante? Ou fria, apagada, insegura e acovardada? 

III - APOSTOLADO: MISSÃO QUE CRISTO NOS CONFIOU 

Pois uma fé firme e corajosa é indispensável para correspondermos à missão que 

Nosso Senhor nos confiou a todos nós, católicos e discípulos d’Ele, antes de Se elevar ao 

Céu: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura". 

1. Como o respirar para o Cristão 

O apostolado é como a respiração do cristão, afirma um santo autor. Não pode um 

filho de Deus viver sem esse palpitar espiritual. O mistério que hoje meditamos nos 

recorda que o zelo pelas almas é um mandamento amoroso do Senhor: ao subir para a sua 

glória, Ele nos envia pelo mundo inteiro como suas testemunhas. Grande é a nossa 
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responsabilidade, porque ser testemunha de Cristo implica, antes de mais nada, procurar 

comportar-se segundo a sua doutrina, lutar para que a nossa conduta recorde Jesus e 

evoque a sua figura amabilíssima. Temos que nos conduzir de tal maneira que, ao ver-

nos, os outros possam dizer: este é cristão porque não odeia, porque está acima dos 

instintos, porque é sacrificado, porque manifesta sentimentos de paz, porque ama. 

Há muitas almas à nossa volta, e não temos o direito de ser obstáculo ao seu bem 

eterno. Estamos obrigados a ser plenamente cristãos, a ser santos, a não decepcionar 

Deus nem todos aqueles que esperam do cristão o exemplo e a doutrina. 

Tenho sido assim? 

2. Sermos outro Cristo para o próximo 

Cada um de nós tem de ser o próprio Cristo para seu próximo. Nossa vocação de 

filhos de Deus, no meio do mundo, exige não apenas que procuremos atingir a nossa 

santidade pessoal, mas que avancemos pelos caminhos da terra, para convertê-los em 

atalhos que, através dos obstáculos, levem as almas ao Senhor. 

Claro está que o confronto com o mundo gera muitas vezes, nos seguidores de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, desilusão, sofrimento, frustração. Porém, nos momentos de 

decepção e de desilusão convém recordar as palavras de Jesus: “Eu estarei convosco até 

o fim dos tempos”. Esta certeza, reforçada pela nossa devoção à Santíssima Virgem 

Maria -- modelo perfeito também de amor ao próximo e de zelo pelas almas -- deve 

alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. 

E eu, preocupo-me em conhecer bem os ensinamentos de Jesus e em aplicá-los à 

vida de todos os dias? A minha vida tem sido coerente com a missão de evangelizar, que 

Nosso Senhor confiou também a mim? 

CONCLUSÃO 

Encerremos essa meditação sobre o Mistério da Ascensão do Senhor recordando as 

palavras que o Papa Emérito Bento XVI, por ocasião desta festa, dirigiu aos católicos de 

todo o mundo:  

“Como Sucessor de Pedro, peço-vos que olheis da terra para o céu e fixeis Aquele 

que [há mais de] 2000 anos é seguido pelas gerações que vivem e se sucedem neste nosso 

mundo, reencontrando n’Ele o sentido definitivo da existência. Fortalecidos pela fé em 

Deus, comprometei-vos com fervor na consolidação do seu Reino na terra:  o Reino do 

bem, da justiça, da solidariedade e da misericórdia. Peço-vos que testemunheis com 

coragem o Evangelho perante o mundo de hoje, levando a esperança aos pobres, aos que 

sofrem, aos abandonados, aos desesperados, a todos os que têm sede de liberdade, de 

verdade e de paz. Fazendo o bem ao próximo e mostrando-vos solícitos pelo bem 

comum, testemunhai que Deus é amor.” 
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ORAÇÃO FINAL 

Voltemo-nos para a Virgem de Fátima e roguemos a Ela, nossa Mãe Santíssima, que 

nos alcance de seu Filho as graças necessárias para termos uma fé fortalecida no amor a 

Ele e na caridade para com o próximo. Que Maria nos torne perfeitos discípulos de Jesus 

e entusiasmados evangelizadores d’Ele junto às almas que nos rodeiam. Certos de que, 

assim, seremos nós merecedores da glória eterna na qual já nos espera o Divino 

Redentor. 

Salve Rainha...  
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