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Porque ele vive, eu posso crer no amanhã
Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica
ele só; mas se morrer, dá muito fruto. (Jo 12:24)
Sobretudo queria que chegasse a todos os corações, porque é lá que Deus quer semear esta
Boa Nova: Jesus ressuscitou, há uma esperança que despertou para ti, já não estás sob o
domínio do pecado, do mal! Venceu o amor, venceu a misericórdia! A misericórdia sempre
vence. (Papa Francisco)
Também nós, como as mulheres discípulas de Jesus que foram ao sepulcro e o encontraram
vazio, nós podemos interrogar que sentido tenha este acontecimento (cf. Lc 24, 4). Que
significa o fato de Jesus ter ressuscitado? Significa que o amor de Deus é mais forte que o
mal e a própria morte; significa que o amor de Deus pode transformar a nossa vida, fazer florir
aquelas parcelas de deserto que ainda existem no nosso coração. E isto é algo que o amor de
Deus pode fazer. (Papa Francisco)
O anúncio da Páscoa propaga-se pelo mundo com o cântico jubiloso do Aleluia.
Cantemo-lo com os lábios; cantemo-lo sobretudo com o coração e com a vida: com um estilo
«ázimo» de vida, isto é, simples, humilde e fecundo de obras boas. «Surrexit Christus spes mea:
/ precedet vos in Galileam – ressuscitou Cristo, minha esperança / precede-vos na Galileia». O
Ressuscitado precede-nos e acompanha-nos pelas estradas do mundo. É Ele a nossa
esperança, é Ele a verdadeira paz do mundo. Amem. (Papa Bento XVI). Todos já devem ter
ouvido que a páscoa é a festa mais importante da Igreja. Mas você já se perguntou porquê? A
Páscoa é o grande momento que faz todo o caminho da salvação fazer sentido na história e em
nossa vida. Jesus nasceu e por isso celebramos o natal com muita alegria, mas ele não nasceu
à toa, a sua vida faz sentido no doar de sua vida em prol da nossa salvação.
A Semana Santa inicia com um momento de acolhida alegre do Cristo que é
saudado pelos mesmos que depois pedem a sua morte. O Domingo de Ramos é uma prova clara
de que as pessoas não entenderam que tipo de Rei Jesus é. Ele não é o rei da bajulação e sim
aquele que serve e doa a sua vida em prol de muitos. Na quinta feira Jesus lava os pés de seus
discípulos e diz que só terá parte com eles se eles permitirem ser servidos e se dispuserem a
colocar a sua vida a disposição dos outros. Na sexta feira temos a memória da sua morte. Jesus
continua sendo crucificado hoje quando insistimos em construir um mundo que não permite a
sua presença e quando trocamos o seu amor pelo egoísmo, o ódio e o rancor.
Após a morte de Jesus vem a angústia. Os discípulos e discípulas de Cristo estão
perdidos. Aquele túmulo significa o fim da salvação? O Messias seria morto dessa forma? A
morte venceu a vida? Não, definitivamente Jesus foi a semente que precisou morrer para que
árvores grandes e frondosas pudessem dar frutos. Cristo foi traído, humilhado, teve seu corpo
ferido e sua dignidade exposta, mas mesmo assim no final de tudo a vida venceu e o amor Dele
por nós é tão grande que resolveu carregar uma cruz com o peso da nossa pequenez e
iniquidade. Páscoa representa mudança. O velho e acabado deve dar lugar ao novo e
transformado. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e abandonados como os discípulos de
Emaús, mas ao ouvir a palavra de Deus e partilhar da Eucaristia sentimos o nosso coração arder
e percebemos a presença real dele em nosso meio.
A passagem que simboliza a páscoa deve nos libertar e transformar. Queremos
acreditar em um tempo novo e enxergar a luz no meio das trevas. Somos marcados com o sinal
do redentor e devemos representar para o mundo a mensagem da ressurreição. Como diz o
Papa Francisco, não deixemos roubar o entusiasmo e alegria de quem acredita na vida vencendo
a morte e na paz vencendo os canhões e os sinais de morte de nossos tempos. Sabemos que
em muitos corações Cristo precisa ser ressuscitado. Muitos de nossos irmãos estão feridos e
caídos e nós podemos ser esse instrumento de levar a esperança para eles. Só Cristo é a nossa
esperança e porque ele vive nos é permitido crer no amanhã.
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COMO TRABALHAR O TEMA:
- Realizar a verdadeira mudança de vida, refletindo como posso ressuscitar com
novos hábitos e comportamentos.
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