
 

 

É Páscoa, o Senhor ressuscitou para nos fazer filhas e filhos novos! 

 

Pe. Sergio Rodrigues 

 

Queridos irmãos e irmãs, 

Celebramos a Festa da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou 

Aleluia! É grande a nossa alegria. O Senhor que experimentou a morte de cruz e 

desceu à mansão dos mortos, venceu a morte e vivo está entre nós. Cristo venceu a 

morte e trouxe a cada um de nós a alegria de renascer com Ele. A festa da Páscoa 

que celebramos é o coroar de toda a nossa caminhada de longos 40 dias, vivenciados 

com profunda oração, jejum e esmola. Neste tempo precioso que foi a quaresma 

aprendemos a nos mortificar, mortificar nossos sentidos, desejos e vontades. Diante 

da estrada que estava a nossa frente, olhávamos um presente um tanto cinzento e 

sem vida, mas vislumbrávamos no horizonte a luz do Senhor que nos esperava para 

participarmos com Ele de sua ressurreição. Como chegamos então aqui? Estamos 

renovados e prontos para vivermos uma vida nova em Cristo? Podemos dizer que Ele 

nos encontra hoje lavados pelo Sacramento da Reconciliação e prontos para sermos 

revestidos em dignidade para participarmos do seu banquete, a Eucaristia? 

Celebramos no primeiro dia do Tríduo Pascal a Ceia do Senhor onde Ele instituiu a 

Eucaristia para se fazer presente entre nós. Ali pegou o pão e o vinho e ofereceu aos 

seus discípulos, agora não mais como simples alimentos cultivados pela mão do 

homem, mas agora como Ele próprio, Corpo e Sangue. Naquela Santa Ceia lavou os 

pés dos seus e os ensinou a fazer o mesmo, lavando os pés um dos outros. Será que 

nós compreendemos tudo isso?  Após a ceia o Senhor se entrega na mão dos seus 

algozes, julgado e condenado morre na cruz e morre por todos nós. Ele morreu para 

que na sua morte todos os nossos pecados morressem também e agora ele ressuscita 

e trás a vida nova para transformar toda a humanidade. Paulo na segunda leitura da 



Vigília Pascal diz: “considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus 

Cristo” (Rm 6,11). A Páscoa é a grande ocasião para que todos nós experimentemos o 

amor misericordioso do Senhor que passou pela solidão da morte, para vencê-la e nos 

oferecer a plenitude de uma vida nova. Desejo que todos possamos estar fazendo 

parte deste grande Mistério na alegria de sermos acolhidos no imenso amor 

misericordioso do Senhor. Nos próximos 50 dias que duram a nossa Páscoa, embora 

toda a missa é fazer a memória da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, 

celebremos exultantes, cantemos nossos louvores ao Senhor, nos alegremos com 

nosso Glória e Aleluias guardados para este tão grande momento e testemunhemos 

dia a dia a vida nova dos renascidos em Cristo. Diante das calamidades, guerras e 

mortes no mundo, o cristão é chamado a levar a alegria da ressurreição, sendo ele em 

primeiro a alegria através de uma vida nova. Deixemos morrer o homem velho, como 

diz São Paulo e sejamos humanidade de filhos e filhas de Deus novos por sua 

ressurreição. Feliz Páscoa a todos! 


