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EvangElho sEgundo são Marcos
(Mc 14, 1–15, 47)

Paixão de nosso senhor Jesus cristo

Naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes reuniram-se em conselho, logo de 
manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio. Depois de terem 
manietado Jesus, foram entregá-l’o a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: «Tu és o rei 
dos judeus?». Jesus respondeu: «É como dizes». (…) A multidão, subindo, começou 
a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: «Quereis que vos solte 
o rei dos judeus?» ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado 
por inveja. entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que 
lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: 
«então, que hei-de fazer d’Aquele que chamais o rei dos judeus?». eles gritaram de 
novo: «crucifica-o!». Pilatos insistiu: «Que mal fez ele?». Mas eles gritaram ainda 
mais: «crucifica-o!». então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes 
Barrabás. (…) e levaram Jesus ao lugar do gólgota, quer dizer, lugar do calvário. 
(…) crucificaram com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. os que 
passavam insultavam-n’o e abanavam a cabeça, dizendo: «Tu que destruías o templo 
e o reedificavas em três dias, salva-Te a Ti mesmo e desce da cruz». os príncipes dos 
sacerdotes e os escribas troçavam uns com os outros, dizendo: «salvou os outros 
e não pode salvar -se a si mesmo! esse Messias, o rei de israel, desça agora da 
cruz, para nós vermos e acreditarmos». Até os que estavam crucificados com ele o 
injuriavam. Quando chegou o meio-dia, as trevas envolveram toda a terra até às três 
horas da tarde. e às três horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: «Eloí, Eloí, lemá 
sabactáni?» Que quer dizer: «Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonastes?». 
(…) o centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-l’o expirar daquela maneira, 
exclamou: «Na verdade, este homem era Filho de Deus».

NoTíciAs

Saudação da Diocese do Porto ao seu 

novo Bispo, D. Manuel Rodrigues Linda

Página electrónica da Diocese do Porto, 15 Mar 

2018 — com data de 15 de Março, o santo 

Padre nomeou Bispo do Porto sua exa. revma. 

o senhor D. Manuel silva rodrigues linda, até 

agora Bispo do ordinariato castrense.

recebemo-lo como um dom de Deus che-

gado até nós pela mão do zelo apostólico de sua 

santidade, a quem significamos a nossa gratidão.

o senhor Dom Manuel linda não é estranho 

a esta Diocese. Foi aqui que terminou o seu curso 

teológico, no seminário Maior de Nossa senhora 

da conceição. saudamos o seu “regresso”.

A Diocese saúda sua exa. revma. e significa 

a sua alegria e a sua esperança, e faz votos por 

fecundo e frutuoso episcopado.

Todos quantos integram esta porção do 

Povo de Deus afirmam a sua disposição em cola-

borar, com lealdade e filial obediência, com o Bispo 

agora chegado. 

Teremos presente na nossa oração o senhor 

Dom Manuel e solicitamos para a sua acção pas-

toral a bênção materna de Nossa senhora da 

Assunção.

A data da entrada solene, na catedral do 

Porto, será comunicada a seu tempo.

+D. António Taipa,

+D. Pio Alves

+D. António Augusto Azevedo

Mensagem de  

D. Manuel Rodrigues Linda  

à Diocese do Porto

Aos que, na consciência da fé, no desânimo 

da indiferença, na adesão a outras crenças ou 

até na oposição ao fenómeno religioso aspiram 

à felicidade pessoal e colectiva, edificam a 

sociedade humana na paz e na verdade e vivem 

ou são originários da área da Diocese do Porto.

Página electrónica da Diocese do Porto, 15 Mar 

2018 — 1. Ao longo da vida, tenho sido pre-

senteado com surpresas tão agradáveis que 

nem sequer ousava esperar. Muitos chamarão 

a isso coincidência ou acaso. eu, porém, acre-

dito que é o espírito de Deus quem conduz a 

história, não obstante a liberdade pessoal e 

até as resistências colocadas à graça. A minha 

nomeação para ir pastorear a Diocese do Porto, 

agora tornada pública, insere-se nestas felizes 

surpresas com que Deus tem urdido as teias da 

minha existência.
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Crucifixão, 1868

Comentário

Eis o mistério da cruz! O mistério da dor que redime, 
começa em triunfo e termina em Ressurreição. Toda 
a cruz é hossana. Era necessário que Cristo sofresse. 
A cruz de Cristo é o grande despojo, a grande humi-
lhação. O mistério de Cristo sofredor é mistério de 
obediência. A vontade do Pai era a sua cruz, a Divina 
Escritura que tem de cumprir-se em Cristo e em nós. 
A obediência de Cristo é amor crucificado. A figura 
de servo tem a forma de cruz. Não é o sofrimento 
que redime, mas a aceitação da vontade do Pai. 
“Completo o que falta aos sofrimentos de Cristo”. 
A Paixão de Cristo completa-se em nós como mem-
bros do seu corpo. Por isso, Cristo continua em ago-
nia até ao fim do mundo, diz Pascal. Perante a cruz 
de Cristo, qual a minha atitude? Não lhe posso fugir. 
É a dor que nos faz homens. Quem não sabe sofrer, 
também não sabe viver.

Pedras Vivas
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Homilia

Praça de são Pedro,

Domingo de ramos e Dia Mundial da Juventude

29 de Março de 2015

«nesta semana santa, que nos leva à  
Páscoa, caminharemos por esta estrada da 

humilhação de Jesus. E só assim será “santa” 
também para nós!»

No centro desta celebração, que se apresenta tão 
festiva, está a palavra que ouvimos no hino da 
carta aos Filipenses: «Humilhou-Se a Si mesmo» 
(2, 8). A humilhação de Jesus.

esta palavra desvenda-nos o estilo de Deus 
e, consequentemente, o que deve ser do cristão: 
a humildade. Um estilo que nunca deixará de nos 
surpreender e pôr em crise: não chegamos jamais 
a habituar-nos a um Deus humilde!

Humilhar-se é, antes de mais nada, o estilo 
de Deus: Deus humilha-Se para caminhar com o 
seu povo, para suportar as suas infidelidades. isto 
é evidente, quando se lê a história do Êxodo: que 
humilhação para o senhor ouvir todas aquelas 
murmurações, aquelas queixas! embora dirigidas 
contra Moisés, no fundo eram lançadas contra 
ele, o Pai deles, que os fizera sair da condição de 
escravatura e os guiava pelo caminho através do 
deserto até à terra da liberdade.

Nesta semana, a Semana Santa, que nos 
leva à Páscoa, caminharemos por esta estrada da 
humilhação de Jesus. e só assim será «santa» tam-
bém para nós!

ouviremos o desprezo dos chefes do seu 
povo e as suas intrigas para o fazerem cair. Assis-
tiremos à traição de Judas, um dos Doze, que o 
venderá por trinta denários. Veremos ser preso o 
senhor e levado como um malfeitor; abandonado 
pelos discípulos; conduzido perante o sinédrio, 
condenado à morte, flagelado e ultrajado. ouvire-
mos que Pedro, a «rocha» dos discípulos, o negará 
três vezes. ouviremos os gritos da multidão, inci-
tada pelos chefes, que pede Barrabás livre e ele 

crucificado. Vê-lo-emos escarnecido pelos solda-
dos, coberto com um manto de púrpura, coroado 
de espinhos. e depois, ao longo da via dolorosa e 
junto da cruz, ouviremos os insultos do povo e dos 
chefes, que zombam de ele ser rei e Filho de Deus.

este é o caminho de Deus, o caminho da 
humildade. É a estrada de Jesus; não há outra. e 
não existe humildade, sem humilhação.

Percorrendo até ao fim esta estrada, o Filho 
de Deus assumiu a «forma de servo» (Flp 2, 7). 

com efeito, a humildade quer dizer também ser-
viço, significa dar espaço a Deus despojando-se de 
si mesmo, «esvaziando-se», como diz a escritura 
(v. 7). esta – esvaziar-se – é a maior humilhação.

Há outro caminho, contrário ao caminho de 
cristo: o mundanismo. o mundanismo oferece-nos 
o caminho da vaidade, do orgulho, do sucesso... 
É o outro caminho. o maligno propô-lo também a 
Jesus, durante os quarenta dias no deserto. Mas 
Jesus rejeitou-o sem hesitação. e, com ele, só com 
a sua graça, com a sua ajuda, também nós pode-
mos vencer esta tentação da vaidade, do munda-
nismo, não só nas grandes ocasiões mas também 
nas circunstâncias ordinárias da vida.

Nisto, serve-nos de ajuda e conforto o exem-
plo de tantos homens e mulheres que cada dia, no 
silêncio e escondidos, renunciam a si mesmos para 
servir os outros: um familiar doente, um idoso 
sozinho, uma pessoa deficiente, um sem-abrigo...

Pensamos também na humilhação das pes-
soas que, pela sua conduta fiel ao evangelho, são 
discriminadas e pagam na própria pele. e pensamos 
ainda nos nossos irmãos e irmãs perseguidos por-
que são cristãos, os mártires de hoje (e são tantos): 
não renegam Jesus e suportam, com dignidade, 
insultos e ultrajes. seguem-No pelo seu caminho. 
Verdadeiramente, podemos falar duma «nuvem de 
testemunhas» (Heb 12, 1): os mártires de hoje.

Durante esta semana, emboquemos também 
nós decididamente esta estrada da humildade, com 
tanto amor por ele, o nosso senhor e salvador. será 
o amor a guiar-nos e a dar-nos força. e, onde ele 
estiver, estaremos também nós (Jo 12, 26). ☐

Notícias (continuação)

2. Ao santo Padre, o Papa Francisco, agra-

deço esta prova de confiança. e renovo, solene-

mente, uma total fidelidade efectiva e afectiva. 

igual agradecimento vai para o senhor Núncio 

Apostólico e para quantos apostaram no meu 

nome: como disse por alturas da minha ordena-

ção episcopal, tentarei não defraudar a confiança. 

3. Não é sem emoção que regresso ao Porto 

passadas quase quatro décadas depois da minha 

formação no seu seminário Maior. Daqui surgi 

para a vida sacerdotal, aqui exerci o sacerdócio 

colaborando na formação de novos padres, aqui 

volto como mais um de entre os muitíssimos que 

apostam tudo na evangelização e na promoção 

humana desta Diocese que sempre se distinguiu 

pela cultura dos seus membros, zelo missionário, 

santidade operante e sadia presença na socie-

dade. Tudo isto na fidelidade ao sopro do espírito 

que nos manda edificar «um novo céu e uma nova 

terra», de acordo com os sinais dos tempos.

4. É, pois, com uma imensa alegria e não 

menor admiração que saúdo quantos a consti-

tuem. Permitam-me um destaque especial para os 

mais débeis: os pobres, desempregados, doentes, 

idosos, detidos e quantos perderam os horizon-

tes da esperança. cumprimento as famílias, sem 

qualquer dúvida, a célula básica da sociedade e, 

consequentemente, também da nossa igreja. Ape-

tecia-me parafrasear o Papa são João xxiii e dizer 

com a mesma bonomia: dai um beijo aos vossos 

filhos e dizei-lhes que é o novo bispo quem lho 

manda. Felicito quantos constituem a necessária 

teia social da comunidade viva: o mundo do traba-

lho e suas organizações, os sectores da cultura e 

do desporto, os organismos voltados para a saúde 

e para a assistência social, autênticos pilares da 

liberdade e da felicidade possíveis. Uma palavra 

de admiração aos dirigentes da comunidade: sei 

bem do vosso valor e zelo nos diversos âmbitos, 

seja nas autarquias e no ensino, seja na segurança 

ou na administração.

5. A igreja de Deus que está no Porto é fide-

líssima naquele dinamismo apostólico e missioná-

rio que deve caracterizar o homem e a mulher de 

fé. Agradeço a todos os que empenham muitas 

das suas energias ao serviço do evangelho: os fiéis 

leigos que dão corpo aos organismos paroquiais e 

diocesanos e fermentam o mundo com o huma-

nismo cristão; as religiosas e os religiosos que nos 

oferecem o exemplo do seguimento radical de 

Jesus; os Diáconos que testemunham a caridade 

como primeira característica do reino de Deus; os 

seminários que nos asseguram a esperança; os 

caríssimos Padres, alguns já tão cansados, que 

aguentam o peso do trabalho e a desconfiança de 

uma sociedade em continua mutação; o cabido, 

instância de saber e de dinamismo sacerdotal; o 

Vigário geral e membros das estruturas de partici-

pação, garantia da co-responsabilidade; o reve-

rendíssimo Administrador Diocesano, D. António 

Taipa e os senhores Bispos Auxiliares, D. Pio Alves 

e D. António Augusto, os quais, no seu conjunto, 

constituem o verdadeiro centro nevrálgico da 



entrar no mistério significa ir além da como-
didade das próprias seguranças, além da preguiça 
e da indiferença que nos paralisam, e pôr-se à pro-
cura da verdade, da beleza e do amor, buscar um 
sentido não óbvio, uma resposta não banal para 
as questões que põem em crise a nossa fé, a nossa 
lealdade e nossa razão.

Para entrar no mistério, é preciso humildade, 
a humildade de rebaixar-se, de descer do pedes-
tal do meu eu tão orgulhoso, da nossa presun-
ção; a humildade de se reajustar, reconhecendo 
o que realmente somos: criaturas, com valores e 
defeitos, pecadores necessitados de perdão. Para 
entrar no mistério, é preciso este abaixamento 
que é impotência, esvaziamento das próprias ido-
latrias, adoração. sem adorar, não se pode entrar 
no mistério.

Tudo isto nos ensinam as mulheres discípu-
las de Jesus. elas estiveram de vigia naquela 
noite, juntamente com a Mãe. e ela, a Virgem 
Mãe, ajudou-as a não perderem a fé nem a espe-
rança. Deste modo, não ficaram prisioneiras do 
medo e da angústia, mas às primeiras luzes da 
aurora saíram, levando na mão os seus perfumes 
e com o coração perfumado de amor. saíram e 
encontraram o sepulcro aberto. e entraram. 
Vigiaram, saíram e entraram no Mistério. Apren-
damos com elas a vigiar com Deus e com Maria, 
nossa Mãe, para entrar no Mistério que nos faz 
passar da morte à vida. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

Homilia

Basílica Vaticana,

sábado santo, solene Vigília Pascal

4 de Abril de 2015

«não se pode viver a Páscoa, sem entrar no 
mistério. não é um facto intelectual, não é só 

conhecer, ler... É mais, é muito mais!»

esta é uma noite de vigília.

Não dorme o senhor, vigia o guardião do 
seu povo (Sl 121/120, 4) para fazê-lo sair da escra-
vidão e abrir-lhe a estrada da liberdade.

o senhor vigia e, com a força do seu amor, 
faz passar o povo através do Mar Vermelho; e 
faz passar Jesus através do abismo da morte e da 
mansão dos mortos.

Foi uma noite de vigília para os discípulos e as 
discípulas de Jesus. Noite de desolação e de medo. 
os homens permaneceram fechados no cenáculo. 
As mulheres, ao contrário, ao alvorecer do dia 
depois do sábado foram ao sepulcro para ungir o 
corpo de Jesus. Tinham o coração cheio de angús-
tia e perguntavam-se: «como faremos para entrar? 
Quem nos fará rolar a pedra do sepulcro?». Mas eis 
o primeiro sinal do evento: a grande pedra já fora 
removida e o túmulo estava aberto!

«entrando no sepulcro, viram um jovem sen-
tado à direita, vestido com uma túnica branca» 
(Mc 16, 5). As mulheres foram as primeiras a ver 
este grande sinal: o túmulo vazio; e foram as pri-
meiras a entrar nele.

«entrando no sepulcro». Faz-nos bem, nesta 
noite de vigília, deter-nos a reflectir sobre a expe-
riência das discípulas de Jesus, que nos interpela a 
nós também. realmente é para isto que estamos 
aqui: para entrar, entrar no Mistério que Deus rea-
lizou com a sua vigília de amor.

Não se pode viver a Páscoa, sem entrar no 
mistério. Não é um facto intelectual, não é só 
conhecer, ler... É mais, é muito mais!

«entrar no mistério» significa capacidade 
de estupefacção, de contemplação; capacidade 
de escutar o silêncio e ouvir o sussurro de um 
fio de silêncio sonoro em que Deus nos fala 
(1 e 19, 12).

entrar no mistério requer de nós que não 
tenhamos medo da realidade: não nos fechemos 
em nós mesmos, não fujamos perante aquilo que 
não entendemos, não fechemos os olhos diante 
dos problemas, não os neguemos, não eliminemos 
as questões...
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dinamismo. Deixai-me inserir nessa vinha do 

senhor como assalariado acabado de contratar.

6. Trabalharei no Porto como tenho feito 

até aqui: «com Pedro e sob Pedro». Mas tam-

bém «à maneira de Pedro». isto é, pretendo ser 

um «missionário da misericórdia», um pastor 

com «o cheiro das ovelhas», um pai dos Padres, 

um irmão dos mais pobres e um fomentador 

do espírito ecuménico e de diálogo. Procurarei 

reconduzir a igreja a uma tal simplicidade evan-

gélica que a constitua referencial ético para o 

mundo actual.

7. Ainda que numa visão global e apressada, 

no último século, chama a atenção uma forte 

semelhança entre o enorme timbre de grandeza 

dos Pastores da Diocese do Porto e os da igreja 

universal. Numa e noutra, há mártires, profetas e 

santos. No caso desta nossa Diocese, legaram-nos 

um tal património histórico-moral que constitui 

uma referência incontornável para a igreja e para 

a sociedade portuguesas. Tendo presente, apenas, 

aqueles que conheci pessoalmente, não deixa-

rei de me inspirar na determinação granítica de 

D. António, no zelo pastoral de D. Júlio, na arguta 

perspicácia de D. Armindo, na lucidez intelectual 

de D. Manuel e na afectividade pura e contagiante 

de D. António Francisco.

8. sei bem que o meu antecessor directo 

marcou a história da Diocese com a sua proximi-

dade e candura. Por isso, foi chorado como um 

pai. Também o foi por mim. Não ignoro que não 

é fácil substitui-lo. Mas todos nós, agentes de 

pastoral, tomaremos em boa conta o seu grande 

legado: a certeza de que a única chave que abre o 

coração humano é a ternura e a simpatia.

9. se o Porto é a “cidade do trabalho”, não é 

menos a “cidade da Virgem”. Da “Terra de santa 

Maria” até à senhora da Vandoma, a invocação 

pode ser distinta, mas a devoção e a confiança são 

as mesmas. então, que a Mãe de Jesus e Mãe da 

igreja vele por nós e pelo meu novo ministério, para 

que sejamos, agora e sempre, uma igreja aberta, 

franca, acolhedora, missionária, orante, solidária, 

encarnada no mundo. se “daqui houve nome 

Portugal” como nos garante eugénio de Andrade, 

também floresça uma igreja conduzida pelo espí-

rito, sensível aos sinais dos tempos e sempre “refor-

manda”, como pede o Papa Francisco e exigem os 

nossos contemporâneos.

10. A nossa ilustre diocesana, sophia de 

Mello Breyner, deixou-nos uns versos que interpe-

lam: “A presença dos céus não é a Tua, / embora 

o vento venha não sei donde. / os oceanos não 

dizem que os criaste, / nem deixas o Teu rasto nos 

caminhos. / só o olhar daqueles que escolheste 

/ nos dá o Teu sinal entre os fantasmas”. somos 

nós esses escolhidos para captarmos e retransmi-

tirmos o «sinal» de Deus. Vamos fazê-lo de tal 

maneira que se evitem todos os ruídos perturba-

dores e, dessa forma, se afugentem os fantasmas 

dos medos e os pavores da solidão, tão típicos da 

sociedade actual?

A todos abraço. sobre todos invoco a bên-

ção divina.

+Manuel Linda

boletim Pedras Vivas

A sua participação é importante! se pretende 

transmitir-nos um testemunho, submeter uma 

proposta de colaboração ou anunciar um evento 

previsto na nossa paróquia, poderá contactar-nos 

através do endereço electrónico:

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt

se desejar, pode enviar-nos o endereço electrónico 

de uma pessoa amiga que saiba ter interesse em 

receber este boletim, gratuitamente, por e-mail.



agEnda Para Março 2018

Dia 23 · Via sacra às 21h30 (Igreja, org. Catequese)

Semana Santa
Dia 25 ·  Domingo de ramos

Procissão de ramos · 10h00 (Escola 2+3 Areosa)

eucaristia com bênção · 10h30
Dia 26 · celebração (Famílias) · 21h30 (Cripta)

Dia 27 · celebração (Jovens) · 21h30 (Igreja)

Dia 28 · celebração Penitencial · 21h15 (Igreja)

Dia 29 ·  Quinta-feira santa
celebração na sé catedral · 10h00 
eucaristia da ceia do senhor · 21h30 (Igreja)

Dia 30 ·  sexta-feira santa · Adoração da cruz · 
18h00

Dia 31 · sábado santo · Vigília Pascal 21h30

agEnda Para abril 2018

Páscoa da Ressurreição do Senhor
Dia 01 ·  Visita Pascal · 9h15–11h50

eucaristias · 8h00, 12h00 (solene), 19h00
Dias 15 a 22 · semana de oração pelas Vocações
Dias 28 de Abril a 20 de Maio · cPM · 21h30

encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00 
(suspensos nos domingos de ramos e de Páscoa)
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00
Primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 
Visitadores de Doentes · 15h00

eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 
11h00

atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

Contactos

Igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722
secretaria@paroquia-areosa.pt
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

instituições da Paróquia

Centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
Pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (Cripta) · 935 303 240

Corpo nacional de escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt
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EvangElho sEgundo são João
(Jo 20, 1-9)

«Ele tinha de ressuscitar dos mortos»

No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro  
e viu a pedra retirada do sepulcro.
correu então e foi ter com simão Pedro
e com o discípulo predilecto de Jesus
e disse-lhes:
«levaram o senhor do sepulcro
e não sabemos onde o puseram».
Pedro partiu com o outro discípulo
e foram ambos ao sepulcro.
corriam os dois juntos,
mas o outro discípulo antecipou-se,
correndo mais depressa do que Pedro,
e chegou primeiro ao sepulcro.
Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou.  
entretanto, chegou também simão Pedro, que o seguira.  
entrou no sepulcro
e viu as ligaduras no chão
e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus,
não com as ligaduras, mas enrolado à parte.
entrou também o outro discípulo
que chegara primeiro ao sepulcro:
viu e acreditou.
Na verdade, ainda não tinham entendido a escritura,
segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.

Palavra da salvação

lucas cranach, o Jovem,  

Ressurreição de Cristo, 

1558

Comentário

Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou, aleluia! Ressus-
citamos todos com Cristo, aleluia! É a nossa Pás-
coa que hoje se celebra, completando em nós o 
que falta à sua Ressurreição. Do túmulo de Cristo 
saiu a vida nova, o homem novo, à imagem do 
seu corpo glorioso. A vida cristã é Páscoa per-
manente. Passagem dolorosa da morte à vida. 
A nossa Páscoa é Cristo, o fermento novo que 
nos faz crescer. A Páscoa é o fundamento da 
nossa fé. A Ressurreição era o grande sinal, a 
prova anunciada que todos esperavam. “Se Cristo 
não ressuscitou, é vazia a nossa fé e a nossa pre-
gação”. Páscoa é mistério de fé, porque só na fé 
se compreende o Cristo ressuscitado. Páscoa é 
mistério de amor. Tudo arde. A morte e Ressurrei-
ção de Cristo foi a maior prova de amor, a perfei-
ta doação. Ressuscitou para que nós ressuscitás-
semos. Éramos nós que tínhamos necessidade de 
ressuscitar e não Ele. Quando nos abrimos aos 
irmãos é que o Senhor nos aparece.


