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Hoje «é o dia que o Senhor fez», iremos can-

tando ao longo de toda a Páscoa. Essa expres-

são do Salmo 117 inunda a celebração da fé 

cristã, O Pai ressuscitou a seu Filho Jesus Cristo, 

o Amado, Aquele em quem se compraz por-

que amou a ponto de dar sua vida por todos. 

 

Vivamos a Páscoa com muita alegria. Cristo 

ressuscitou: celebremo-lo cheios de alegria e 

de amor. Hoje, Jesus Cristo venceu a morte, o 

pecado, a tristeza… e nos abriu as portas da 

nova vida, a autêntica vida que o Espírito San-

to continua a nos dar por pura graça. Que 

ninguém fique triste! Cristo é nossa Paz e nosso 

Caminho para sempre. Ele, hoje, «revela o ho-

mem a si mesmo e descobre-lhe a sua voca-

ção sublime». 

 

O “ver” e o “crer” dos discípulos hão de ser 

também os nossos. Renovemos nossa fé pasco-

al. Que Cristo seja, em tudo, o nosso Senhor. 

Deixemos que sua Vida vivifique a nossa e re-

novemos a graça do batismo que recebemos. 

Façamo-nos seus apóstolos e seus discípulos. 

Guiemo-nos pelo amor e anunciemos a todo o 

mundo a felicidade de crer em Jesus Cristo. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

No primeiro dia da se-

mana, Maria Madalena 

foi de manhãzinha, ain-

da escuro, ao sepulcro e 

viu a pedra retirada do 

sepulcro. Correu então e 

foi ter com Simão Pedro e com o outro 

discípulo que Jesus amava 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 en-

trou. 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 Je-

sus, 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 ti-

nham entendido a Escritura, segundo a 

qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.  

 

Jo 20, 1 - 9  

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO  
DE ORAÇÃO 

EM TEMPO DE EPIDEMIA 
PAPA FRANCISCO 

 

Densas trevas cobrem as nossas praças, ruas 

e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, 

enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e 

um vazio desolador, que paralisa tudo à sua 

passagem: pressente-se no ar, nota-se nos 

gestos, dizem-no os olhares.  
 

Revemo-nos temerosos e perdidos. À seme-

lhança dos discípulos do Evangelho, fomos 

surpreendidos por uma tempestade inespera-

da e furibunda.  
 

O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa 

tempestade, convida-nos a despertar e ativar 

a solidariedade e a esperança, capazes de 

dar solidez, apoio e significado a estas horas 

em que tudo parece naufragar.  
 

O Senhor desperta, para acordar e reanimar a 

nossa Fé Pascal.  
 

Temos uma âncora: na sua cruz, fomos salvos.  
 

Temos um leme: na sua cruz, fomos resgata-

dos.  
 

Temos uma esperança: na sua cruz, fomos 

curados e abraçados, para que nada e nin-

guém nos separe do seu amor redentor.  
 

No meio deste isolamento que nos faz pade-

cer a limitação de afetos e encontros e expe-

rimentar a falta de tantas coisas, ouçamos 

mais uma vez o anúncio que nos salva: Ele 

ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, 

o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que 

nos espera, a olhar para aqueles que nos re-

clamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a 

Graça que mora em nós. Não apaguemos a 

mecha que ainda fumega, que nunca adoe-

ce, e deixemos que reacenda a Esperança.  

UNIDOS EM CRISTO 
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