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PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DO SENHOR 

Brasília, 13 de abril de 2019 

"Ide a Galileia, lá o verão!" Mc 16,7 

Irmãs e Irmãos, O Senhor lhes dê a paz! 

Estamos às portas da grande semana, que carinhosamente denominamos de Semana 

Santa. Nestes dias celebraremos de maneira especial o mistério da Paixão, Morte e Ressurreição 

do Senhor. Nestas celebrações seremos introduzidos em dois grandes mistérios, o mistério de 

Deus que morre e o mistério humano que mata, até mesmo Deus! 

Na Ressurreição, ele nos oferece a paz: "A paz esteja com vocês!" A paz é dom de Deus 

e tarefa humana. Não há verdadeira paz sem estas duas mãos. Discípulos e discípulas de Jesus, 

somos chamados, pela força da Ressurreição, a nos empenharmos por relações redimidas pelo 

perdão, para que a paz se torne uma realidade em nossos dias. Na ressurreição há um mandato 

do Senhor: "ide a Galileia, lá me vereis!” Mc 16,7. Galileia, lugar dos últimos, dos sem voz e 

sem vez. Por lá, Jesus andou, abraçou, ouviu, curou, libertou! Ide a Galileia, um imperativo 

para quem deseja encontrar-se com o Ressuscitado.  

Em nossos dias, multiplicam-se as Galileias, lugares sombrios onde pairam as sombras 

da morte, mortos pela fome, pelos crimes ambientais, pela devastação das florestas, pela perda 

de direitos constitucionais, pelo abuso do poder em nome do deus dinheiro. Não precisamos 

atravessar os mares e cortando ares para chegarmos à Galileia, ela está bem à nossa porta! Basta 

ver com os olhos do coração.  

A Galileia não deve ser uma realidade estranha ao franciscano e à franciscana. Na 

origem de nosso carisma, Francisco encontra-se com o Ressuscitado nas Galileias de Assis, no 

leproso, nas ruínas de São Damião, na pobreza da Porciúncula. Nunca mais, Francisco foi o 

mesmo. Nunca mais, Francisco apartou-se de sua Galileia e de seus galileus: os leprosos, os 

pobres, os miseráveis, os transeuntes. Lá encontrou a paz do Ressuscitado, uma paz dada fora 

dos muros de Assis. 

Faço votos, que possamos mergulhar nas celebrações que se aproximam. Faço votos, 

que cada irmã e irmão acolha do Ressuscitado a paz como dom e tarefa. Que o convite para 

irmos a Galileia nos encontre abertos, disponíveis, desejosos, lá o veremos. 

Com fraternura, 

 

Frei Éderson Queiroz, OFMCap 
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