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MENSAGEM DE PÁSCOA 

“Não temais! O crucificado ressuscitou [...]”. “Desapareceu a amarga raiz da cruz, 

desabrochou a flor da vida com seus frutos”. “Quem jazia na morte ressurgiu na 

glória.” “De manhã ressurgiu, quem à tarde fora sepultado”, para que se cumprisse a 

palavra do salmo: “De tarde estaremos em lágrimas, e de manhã em alegria!”  

Sermão de Santo Antônio, Páscoa do Senhor (1) 

Queridos Irmãos e Irmãs, Feliz e abençoada Páscoa! 

Mais um ano vivenciamos a alegria da Páscoa em meio à pandemia provocada pelo Covid-19. 

Tempo marcado pela angústia e incerteza; pela tristeza causada por tantas vidas ceifadas pela 

“nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar” (Cnt 12) e pelas 

mudanças radicais na rotina de nossas vidas. Regada por lágrimas, nossa peregrinação 

existencial está sendo provada.  

Narra o evangelista João (20, 1-18) que, após a morte de Jesus, Maria Madalena faz uma 

experiência de profunda dor e inconformidade e sua dor é acrescida por grande aflição no 

momento em que vai ao túmulo de madrugada e encontra-o vazio (v. 1). Diante do túmulo 

violado, ao perceber que o corpo de Jesus não estava lá, aflita, sai correndo para dar a notícia 

aos discípulos, retornando com eles ao local. Após constatarem o ocorrido, os discípulos 

retornam para suas casas e ela permanece junto ao túmulo, chorando (v. 10.11). E não tardou, 

seus olhos contemplam “quem à tarde fora sepultado e de manhã ressurgiu”: o Mestre (v. 16). 

Quanta alegria após tantos momentos de profunda dor, angústia e aflição! Ficando com ela a 

incumbência de levar a notícia, célebre é seu anúncio aos discípulos: “Eu vi o Senhor” (v. 18). 

Na realidade contemporânea vivenciamos ou presenciamos de forma intensa, dor, luto, angústia 

e inconformidade pela morte de nossos parentes, amigos e por sabermos que milhares de 

pessoas de diferentes nacionalidades morrem sem condições dignas de atendimento, 

principalmente no Brasil. O momento é de sofrimento, mas nossa fé e esperança garantem-nos: 

manhãs de alegria virão. O crucificado ressuscitou, está entre nós e sabe de nossas dores e 

sofrimento, não nos abandona. 

Irmãs e irmãos da Conferência da Família Franciscana do Brasil, ao celebrarmos a Páscoa 

possamos anunciar: Cristo Ressuscitou, está vivo entre nós! Não podemos vê-lo como Maria 

Madalena (Jo 20, 18) nem tocá-Lo como os discípulos (Jo 20, 20), mas podemos tocá-Lo através 

da experiência da fé que professamos e do acolhimento e cuidado para com os frágeis de nossas 

famílias, fraternidades e da sociedade, principalmente nossos irmãos e irmãs cada vez mais 

pobres e sofredores. Que se abram nossos olhos para reconhecê-Lo e, nossos ouvidos, para 

ouvi-Lo a dizer-nos: “A paz esteja com vocês” (Jo 20, 19-21).  

Na alegria da Páscoa do Senhor, em Francisco e Clara, fraterno abraço. 

 

Brasília, 02 de abril de 2021 

Sexta-feira da Paixão do Senhor da Páscoa 

 

 

Irmã Cleusa Aparecida Neves, CFA 

Presidente da CFFB 
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