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1 de Junho, Solenidade da Ascensão

 e Dia Mundial dos Mass Media

  Caríssimos Irmãos e Irmãs1. Celebra-se neste domingo, em muitos países, a Solenidade da Ascensão do Senhor.

Quarenta dias depois da Páscoa lemos no Evangelho Jesus levou os Apóstolos "até junto de Betânia e, erguendo as

mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevou-se ao Céu" (Lc 24, 50-51). A Ascensão é o

momento final da "Páscoa" de Cristo, que o Evangelista João descreve, precisamente, como passagem "deste mundo

para o Pai" (Jo 13, 1).

Ele deseja conduzir toda a humanidade para o único Pai celeste. "Vou preparar-vos um lugar Ele disse aos discípulos,

durante a Última Ceia ... para que, onde Eu estiver, estejais vós também" (Jo 14, 3). Que a festa de hoje acenda nos

nossos corações o desejo do Céu, a nossa pátria eterna.2. Além disso, celebra-se hoje o Dia Mundial das

Comunicações Sociais, que tem como tema:  "Os meios de comunicação social ao serviço da paz autêntica, à luz da

"Pacem in terris"".

Quarenta anos depois da publicação da histórica Encíclica do Papa João XXIII, é mais importante do que nunca reflectir

acerca do papel dos mass media na construção de um mundo pacífico, fundado na verdade, na justiça, no amor e na

liberdade. De facto, os meios de comunicação social podem dar um contributo válido para a paz, derrubando as

barreiras da desconfiança, encorajando a compreensão e o respeito recíproco e, mais ainda, favorecendo a

reconciliação e a misericórdia. Por conseguinte, é em virtude da sua vocação e da sua profissão que os operadores dos

meios de comunicação são chamados a ser também construtores de paz.3. Maria Santíssima, Estrela da

Evangelização, proteja e assista todos os que trabalham no âmbito da comunicação social, sobretudo ao serviço do

Evangelho e da Igreja. Maria, Rainha do Céu, nos ajude também a todos nós, a viver com o olhar constantemente

voltado para Cristo, que hoje se eleva triunfante para a glória do Paraíso.  © Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana
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