HOMILIA PARA O DOMINGO DA PÁSCOA
NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
(At 10,34a.37-43; Cl 3,1-4; Jo 20,1-9)
O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia!
Guardai-vos de celebrar a Páscoa em qualquer lugar... (Dt 16,5).
Introdução
 Celebramos hoje com alegria, meus irmãos e fieis, a Páscoa na Ressurreição do Senhor.
 Jesus de Nazaré ressuscitou, e vive agora no meio de nós como Luz –, presente e
simbolizado nesta grande vela, o Círio Pascal – acesa por um fogo abençoado na noite
santa de ontem, noite mais clara que o dia, na Solene Vigília Pascal.
 Esta expressiva vela simboliza Jesus: Alfa e Omega, Princípio e Fim de todas as coisas,
agora ressuscitado, como Luz, santificando o ano, o tempo, a história, o mundo.





É Páscoa: Jesus passou da morte à vida!
A terra está novamente ligada ao céu... (Santo Astério de Amaséia).
Pelo Senhor Deus é que foi feito tudo isso, não o homem, que maravilha Ele fez aos
nossos olhos: demos graças ao Senhor, porque Ele é bom; eterna é a sua misericórdia
(Sl 117). Deus que através do Filho, veio / vem trazer-nos salvação!
Verdadeira primavera espiritual (Santo Atanásio), este Tempo sagrado é o Tempo da
alegria cristã. Não a alegria do mundo, mesmo boa, mas alegria expressa no cântico do
aleluia (= louvai o Senhor): alegria cuja fonte é a Ressurreição de Jesus, pois presente /
vivo no meio de nós!

1. A Liturgia da Palavra
 Ouvimos no evangelho Pedro e João, inicialmente incrédulos, ao anúncio de Maria
Madalena: tiraram o Senhor túmulo e não sabemos onde o colocaram.
 O texto valoriza o primoroso encontro de Maria Madalena com o Ressuscitado!
 Ela foi ao túmulo de madrugada e viu que a pedra que o fechara havia sido retirada.
 Eles, Pedro e João, só acreditaram na ressurreição, depois que entraram no túmulo e
viram as faixas e o pano que fora colocado sobre a cabeça de Jesus: Eles ainda não
tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Ele devia ressuscitar dos mortos.



Pedro, de fato, depois compreendeu a ressurreição, e compreendeu muito mais.
Ouvimos na 1ª leitura ele falando aos pagãos, não apenas da ressurreição, mas em
poucas linhas, uma bela síntese do homem Jesus de Nazaré, o Ungido de Deus: Vós
sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia: como Jesus de
Nazaré foi ungido por Deus... Ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando a
todos porque Deus estava com Ele. Eles o mataram, pregando-o numa cruz, mas Deus
o ressuscitou no terceiro dia.

2. Reflexão
 Meus irmãos e fieis, Jesus ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós como luz: luz para
iluminar, guiar, conduzir nossos passos no caminhar de cada dia!


Diante de um tempo de tantas contradições e ameaças à vida, de tantos desencontros,
solidão, abandono, dor, tempo de tantos dramas humanos – como bem viver a Páscoa, a
festa da vida, a festa da alegria?
3. Mensagem
 Fiquemos com duas sugestões: a Páscoa do Coração e a Primavera Espiritual.
 A Primavera é uma estação temperada, amena, tempo primordial de reflorescimento, de
renascimento, tempo de crescimento e de renovação – nela, tudo floresce, ganha vida!




















Contudo, na primavera também se podam das árvores os ramos da estação passada, e
assim o tronco terá nova floração – rebentos novos que não se afastam da raiz, mas que
se renovam a partir da mesma, e assim ganham fecundidade, novo vigor!
Como precisamos desta poda na nossa vida, também na nossa vida espiritual e interior!
Sim, podar para eliminar da nossa história aquelas ervas daninhas do ressentimento, da
amargura, da indiferença, da dificuldade de perdão, e recobrar a fecundidade de
pessoas amadas e redimidas pelo insondável amor de Deus.
Na primavera espiritual que o Tempo Pascal nos confere, precisamos podar para
eliminar da nossa vida e da nossa história, tudo o que pertence a um passado não muito
bom, e viver a partir da esperança, mas da esperança crista...
...Uma esperança que não se detém no desespero, mas que se transforma em confiança,
e nos leva, como Maria Madalena, a procurar o Senhor da vida, na aurora de cada dia: a
minha alma tem sede de Deus, desde a aurora eu vos busco (Sl 41. 62).
Como esta Mulher nos ensina – mulher de procura vigilante e de esperança confiante –
que na aurora, cedinho, procurava pelo seu Senhor (morto), e eis que o encontrou vivo!
Busquemos o Senhor na aurora dos dias e assim rejuvenescidos por Ele, vivamos estes
dias de primavera espiritual, com alegria no Senhor, com esperança renovada no Deus
que ressuscita os mortos e faz novas todas as coisas!
A Páscoa do coração: Guardai-vos de celebrar a Páscoa em qualquer lugar, mas
somente no lugar que o Senhor escolheu para fixar seu nome (Dt 16,5-6).
Esta recomendação, meus irmãos e fieis, não é minha, mas de Deus mesmo!
Que lugar é este, escolhido pelo próprio Deus, que Páscoa é esta?
É a Páscoa do homem interior, do homem escondido no mais profundo de si mesmo (1
Pd 3,3-4), do homem que tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus.
Existe uma Páscoa que se desenvolve dentro de cada pessoa, no segredo, no íntimo!
E a Páscoa do coração: passar do exterior para o interior, de fora para dentro, e assim
estabelecer uma comunhão com Deus, mas dentro de nós, no coração!
Oração, silêncio e uma boa solidão (não isolamento), são essenciais para fazermos esta
passagem. Eis uma fecunda contradição: é na boa solidão que estamos menos sozinhos!
Guardai-vos, pois, de celebrar a Páscoa em qualquer lugar...
É dentro de nós que se celebra em definitivo a verdadeira Páscoa!
Sem esta Páscoa interior, a Páscoa anual e as demais, ficarão incompletas, sem sentido.



Elas ficarão fora, no exterior, nunca nos alcançarão, nunca nos transformarão!

Conclusão
 Fiquemos com Santo Agostinho: Voltai ao coração, para onde quereis ir distantes de
vós mesmos?Por que vos colocais em estradas desertas? Deixai este caminho que vos
conduz fora do rumo. Separai-vos do corpo. Voltai ao Senhor! Ele está pronto!
 Feliz Páscoa! Voltai ao Senhor! Ele está pronto! LSNSJC!
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