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Mensagem de Páscoa 2019 

“ESTA É PÁSCOA!” 

 

 

 

 

 

 “Cristo, minha esperança, ressuscitou! Sim, estamos certos: Cristo 

ressuscitou verdadeiramente!” 

“Sabemos que Cristo, ressuscitado de entre os mortos, já não morrerá; a 

morte não tem mais domínio sobre Ele” (Rm 6,9).  

Nós devemos ressuscitar ao fervor; não só do pecado, mas de todas as 

fraquezas. Conservemos sempre o fervor que sentimos nesta festa. Não se 

morrerá jamais! Digamos todos a nós mesmos: “ressuscitámos e, por 

conseguinte, não queremos morrer outra vez, queremos ser verdadeiros 

missionários”. Não tenhais medo de vos tonardes demasiado fervorosos!” 

(Beato José Allamano) 

 

Caríssimos Missionários, Amigos, Parentes, Benfeitores; 

A nossa fé cristã celebra a Páscoa não só na memória da ressurreição de Jesus, mas 

também no sinal da redescoberta do compromisso pascal, que toca todos os batizados.  

A pergunta que nos deveria acompanhar para viver bem a Páscoa é esta: Que Páscoa 

somos? Que Páscoa sou? Que Páscoa quero ser? 

Tal compromisso implica a mudança todas as estruturas ou melhor a ultrapassagem 

das condições negativas: do male ao bem, da morte à vida, do sofrimento à saúde, da 

luta à paz, da opressão à libertação. Tudo isto em cada realidade, onde de uma 

maneira ou de outra nos encontramos a viver ou a atuar. Somos testemunhas do 

ressuscitado, e, consequentemente, testemunhas de vida e de esperança. A Páscoa é 

uma missão de libertação.  

Páscoa é antes de mais um estilo de vida, um empenho quotidiano em viver como 

ressuscitados, em experimentar totalmente a nossa e a humanidade dos outros!  

Páscoa não pode ser só um rito, uma função, uma bela celebração, uma liturgia bem 

organizada sem nenhum vínculo com a vida concreta. A Páscoa, é o estilo de vida, ao 

qual a nossa fé nos chama. A Páscoa é o empenho ordinário a sentirmo-nos 

ressuscitados, e não mortos que vegetam. 
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O homem precisa de Deus, mas isso não chega para animar uma vida de crente; é 

necessária a decisão e a consciência para dar um sentido de bem à própria vida. O 

Ressuscitado é o Rosto de Deus que se revela plenamente ao homem e lhe sacia a sede 

de infinito, mas, é simultaneamente um projeto de vida muito exigente, que interpela 

os gestos quotidianos. 

Existem sinais concretos que demostram como e se a Páscoa invadiu ou não a nossa 

vida. Não são sinais extraordinários. Não são atos heroicos, nem sequer acabarão nas 

páginas dos jornais ou nos livros de história. São sinais, que exprimem simplesmente 

a nossa mais profunda humanidade no seu todo. 

Quando faltarem gestos concretos no nosso dia-a-dia, quer dizer que a Esperança não 

tomou conta de nós. Sem escolhas quotidianas positivas e em favor do outro, 

entregamo-nos a uma monotonia que é quase pior que as trevas.  

Precisamos de sinais, porque de outro modo a Cruz reduz-se simplesmente a um 

pedaço de madeira, à qual nos agarrarmos mais por superstição do que por fé. 

Necessitamos de sinais, doutro modo, a explosiva força de um Deus que venceu a 

morte fica enredada na mediocridade das nossas vidas. 

Jesus pede-nos para orientar a nossa vida na procura do bem, do justo, do verdadeiro, 

do belo, no acompanhar com uma profunda compaixão as pessoas que nos circundam 

e viver esta escolha fundante nas ações mais comuns da nossa vida quotidiana.  

É um sinal pascal reconciliar-se com as pessoas que nos feriram, pedir perdão pelos 

pecados cometidos contra os outros, empenhar-se em reconhecer a dignidade dos 

mais fracos, dos oprimidos, dos marginalizados. 

É um sinal pascal renunciar ao orgulho, para favorecer a comunhão, trabalhar com 

honestidade, consciência e profissionalismo, estudar com paixão, oferecer os 

próprios talentos ao serviço do bem comum. 

É um sinal pascal respeitar a Criação; a sobriedade nos gastos e nos gestos. 

É um sinal pascal colocar ao centro da própria vida as relações com os outros. 

É um sinal pascal sermos verdadeiros homens e verdadeiras mulheres todos os dias. 

É um sinal pascal… 

Assumamos compromissos simples, mas sérios, para humanizar a nossa vida, as 

nossas relações, os ambientes em que estamos. Procuremos não ser condescendentes 

connosco mesmos, não procurarmos álibis fáceis no contexto cultural, social e 

económico. Ponhamo-nos em discussão. Confrontemo-nos com os sinais de 
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liberdade que Cristo Ressuscitado exige de nós, para impedir que endureçam os 

nossos corações e os corações dos que estão ao nosso lado. 

Quem acredita na ressurreição, vive olhando além do tempo e do espaço. Vive 

realidades que são mais divinas, per serem mais humanas. Vive esperando grandes 

coisas, « novos céus e nova terra». A sua fé, ajuda-o a ver a história humana e o 

humano que sofre, com os próprios olhos de Deus, que está ao nosso lado para 

transformar o limite numa nova possibilidade de crescimento.  

A fé não permite que nos demoremos no cemitério, procurando o Ressuscitado entre 

os mortos. Mas «deixando à pressa o sepulcro», como as mulheres na aurora da 

Páscoa, nós encontramos o Senhor, precisamente porque corremos ao encontro dos 

vivos, para lhes levar esperança. 

Viver como ressuscitados. A fé na ressurreição de Cristo, é o fundamento da nossa 

alegria de viver. Se Ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. E esta fé na 

ressurreição, enquanto for o fundamento do nosso agir, já é uma antecipação do 

paraíso aqui na terra:  

«Se é verdade que Jesus nos ressuscitará no fim dos tempos, também é verdade que, 

sob um certo aspeto, com Ele já ressuscitamos. A vida eterna começa já neste 

momento, durante a vida inteira, orientada para aquele instante da ressurreição 

derradeira. Com efeito, já ressuscitamos mediante o Batismo, estamos inseridos na 

morte e na ressurreição de Cristo e participamos na vida nova. Portanto, à espera 

do último dia, temos em nós mesmos uma semente de ressurreição como 

antecipação da ressurreição completa que recebemos em herança». (Papa 

Francisco, audiência geral de 4 de dezembro de 2013) 

“Boa Páscoa”, então, significa “iluminai o mundo com os vossos sinais de bem”. São 

estes os votos que faço a cada um e a todos: não tenhais medo de acolher radicalmente 

a novidade da Ressurreição. 

A todos e a cada um: coragem e avanti in Domino! 

 

Roma, 14 de abril de 2019, Domingo de Ramos. 

________________________________ 

Pe. Stefano Camerlengo, IMC 

Superior Geral 


