
O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS! AMÉM! ALELUIA! 

“Por pouco tempo, a pedra do sepulcro Te encobre, 

Então ressurgirás vitorioso da morte: 

Te ergues da sepultura como Vencedor e Jubiloso nos abres a porta do céu. 

O poder da antiga serpente está algemado, 

O Universo encontrou o seu centro: 

Tu és o Senhor do céu e da terra, ante o qual se prostra toda a criação. ” 

                                                   (Rumo ao Céu 323-324)      

Com nosso Pai e Fundador queremos celebrar a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. A sua 

vitória sobre a morte e também sobre o pecado.  Na celebração da sua Ressureição renovamos o 

nosso batismo, renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja 

Católica. Ao participar da Vigília Pascal, assumimos novamente nossa missão de batizados e em 

saída, Ele nos envia ao mundo para fazer o Bem e com Maria viver a realidade da nossa fé no dia a 

dia. Ela nos conduziu até o Cristo adulto, que nasceu, cresceu, evangelizou, curou, salvou, amou e 

morreu por nós. Ela, unida a Ele, quer que compreendamos e sejamos inseridos em seu Mistério 

Pascal: a passagem da cruz à ressureição. O Mistério consiste em que o Senhor chega ao Domingo 

de Páscoa passando pela Sexta-feira Santa. E que não há vida plena sem morrer primeiro. Não há 

Ressureição sem Cruz. 

Segundo a sabedoria Divina, a vida brota a cruz, brota da morte. Seus planos não seguem os 

nossos critérios.  Para o mundo a dor e o sofrimento são loucura, e devem ser eliminados a qualquer 

custo.  A morte de Cristo na cruz é insana para o mundo, mas fonte de Vida para o Bom Deus, e 

fonte de Vida Eterna! E se como diz São Paulo “Fomos predestinados desde toda a eternidade 

segundo a imagem de Cristo” (Efésios 1 4-5), a ser como Ele, então precisamos também seguir o 

Seu caminho. Nossa história pessoal, matrimonial, familiar é uma repetição original do mistério 

Pascal de Cristo. Nossas fraquezas, doenças, pecados, cruzes sem fim, que nos fazem cair e levantar 

nos assemelham e nos incluem no calvário do Redentor. Sob esta perspectiva da nossa fé todas as 

nossas dores, nosso “morrer” cotidiano adquire sentido à luz de Cristo. Assim como nossas alegrias 

e júbilo de Ressureição, pois cremos na vida que renasce através do sofrimento e na vitória que 

nasce da cruz! 

Afinal, “Este é o dia que o Senhor fez para nós: alegremo-nos e exultemos... Que maravilhas 

Ele fez a nossos olhos” (Salmo 117).  Hoje Cristo venceu a morte e abriu as portas do Céu para nós 

através da sua morte e Ressureição. Ele nos deu a Salvação. Por Ele e com Ele seremos salvos e um 

dia também ressuscitaremos.  Esta é a essência da nossa fé e por ela nossa alegria é sem fim! Até a 

lua cheia, sinal da Páscoa nos céus, reflete o brilho do nosso Redentor, do nosso sol, que é Cristo 

Ressuscitado! Toda a natureza se exibe neste Domingo que segue à lua cheia depois do início da 

primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. 

Que o Bom Deus abençoe a Páscoa de todas as famílias da União e que as alegrias que Ele 

nos concede todos os anos com a solenidade da Ressureição do Senhor possam ser caminho nesta 

vida Rumo ao Céu.  

Feliz Páscoa! Com carinho,  

Rosângela e Thomé Lovato 

I Curso UF – Região Sul 


