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Páscoa em Situação de Guerra

Jesus, o Crucificado, Ressuscitou!

Já houve muitas celebrações da Páscoa feitas em
situação de guerra.
Podemos imaginar tantas ao longo da história.
E agora cabe à nossa geração celebrar esta
Páscoa em situação de guerra.
É certamente uma guerra diferente, estranha até.
Mas sabemos que tem exactamente a mesma raíz
de todas as guerras: o coração do ser humano.
Haverá ignorância, sim; haverá injustiças,
certamente; haverá exclusão, com certeza; haverá
muitas circunstâncias que explicam esta guerra
terrorista.
Mas havemos de ser profetas, anunciando a
ferida profunda do coração de cada pessoa, que
só o Senhor da Vida poderá curar. O Profeta
Isaias anunciava que o conhecimento de Deus
encheria de Paz os corações e a terra inteira! É
este conhecimento de Deus, tal como Jesus nos
mostra, que devemos anunciar, para que os
coraçõs violentos encontrem a misericórdia e a
Paz. Anunciemos a Páscoa de Deus no mundo!

Ressoa na Igreja espalhada por todo o mundo o
anúncio do anjo às mulheres: «Não tenhais medo. Sei
que buscais Jesus, o crucificado; não está aqui, pois
ressuscitou (...).
Este é o ponto culminante do Evangelho, é a Boa Nova
por excelência: Jesus, o crucificado, ressuscitou! Este
acontecimento está na base da nossa fé e da nossa
esperança: se Cristo não tivesse ressuscitado, o
cristianismo perderia o seu valor; toda a missão da
Igreja via esgotar-se o seu ímpeto, porque dali partiu e
sempre parte de novo. A mensagem que os cristãos
levam ao mundo é esta: Jesus, o Amor encarnado,
morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Deus Pai
ressuscitou-O e fê-Lo Senhor da vida e da morte. Em
Jesus, o Amor triunfou sobre o ódio, a misericórdia sobre
o pecado, o bem sobre o mal, a verdade sobre a
mentira, a vida sobre a morte. Queridos irmãos e irmãs,
feliz Páscoa!

Pe. Diamantino

A sua ressurreição não é algo do passado; contém uma
força de vida que penetrou o mundo. Onde parecia
que tudo morreu, voltam a aparecer por todo o lado os
rebentos da ressurreição. É uma força sem igual. É
verdade que muitas vezes parece que Deus não existe:
vemos injustiças, maldades, indiferenças e crueldades
que não cedem. Mas também é certo que, no meio da
obscuridade, sempre começa a desabrochar algo de
novo que, mais cedo ou mais tarde, produz fruto. Num
campo arrasado, volta a aparecer a vida, tenaz e
invencível. Haverá muitas coisas más, mas o bem
sempre tende a reaparecer e espalhar-se. Cada dia,
no mundo, renasce a beleza, que ressuscita
transformada através dos dramas da história. Os
valores tendem sempre a reaparecer sob novas
formas, e na realidade o ser humano renasceu muitas
vezes de situações que pareciam irreversíveis. Esta é a
força da ressurreição, e cada evangelizador é um
instrumento deste dinamismo.

28, segunda-feira da
Oitava da Páscoa
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2, sábado da
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Da Divina Misericórdia
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Ap 1, 9-11a .12-13.17-19 | Jo 20, 19-31

Mensagem Urbi et Orb, 2014

"Chegar a todos"

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho, 276"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- Como acolho a graça da ressurreição de Cristo?
- Testemunho a alegria do Senhor ressuscitado?
A amizade cuja fonte é Deus jamais se esgota.
Santa Catarina de Sena

