
Alegremo-nos! 

Jesus, que foi ultrajado, flagelado, condenado, morto na Cruz e sepultado, ressuscitou! 

A sombra do sepulcro novo cede lugar a fortíssima luz; a pesada pedra que o selava é 

removida por repentino terremoto; os guardas, atemorizados, desfalecem. O frêmito 

de uma vida renovada invade toda a criação. A natureza canta de alegria. 

É o nascimento da nova humanidade, redimida e conquistada por Cristo. 

Alegremo-nos! 

No sepulcro novo onde jazia o Corpo sem vida de Jesus deponhamos o homem que em 

nós deve morrer. O homem do pecado e do vício, do ódio e do egoísmo, da avareza e 

da luxúria, da discórdia e do orgulho. Façamos sair para a luz o novo homem que nasce 

neste sepulcro onde Cristo ressuscitou, no esplendor glorioso da sua divindade. O 

homem novo da graça e da santidade, do amor e da comunhão, da misericórdia e da 

pureza, da humildade e da caridade. 

Densa treva se abateu sobre a humanidade, consumida pela recusa obstinada de Deus, 

pela rebelião contra sua Lei de amor, pela mais acirrada impiedade. Parece que agora 

só a morte triunfa no mundo. 

Vivemos o momento da quase total perda da fé, previsto nas Escrituras e assinalado 

pelas palavras de Jesus: “Quando o filho do Homem retornar, encontrará a fé sobre a 

Terra?” A difusão de erros frequentemente ensinados por professores de teologia... a 

rebelião aberta contra o Papa, que recebeu de Cristo a missão de manter toda a Igreja 

na verdade da fé católica... o mau exemplo dos discípulos de Cristo que se esquecem 

do mandamento d’Ele recebido: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda 

criatura”... tudo isso contribui para uma dramática perda de fé que abala 

dolorosamente os nossos dias e expõe a duríssima prova a fé dos verdadeiros cristãos. 

Vivemos o momento da quase total ausência da caridade: os corações se tornaram 

gélidos, e a humanidade, transformada num deserto de vida e de amor, se vê cada vez 

mais ameaçada pelo egoísmo, pela violência, pela fome e pela guerra. 

Mas não nos deixemos abater por isso. Cristo ressuscitado está vivo e presente entre 

nós! Ele venceu o mundo para sempre! Ele guia os acontecimentos da história 

humana, dirigindo-os para a salvação de todos os seus irmãos redimidos. Não nos 

entristeçamos com o momentâneo triunfo do 

mal e do pecado. A nossa alegria pascal deve pairar acima de qualquer motivo de 

apreensão ou tristeza. 

Tenhamos esperança! Unamo-nos a Cristo, ouçamos o seu veemente apelo para 

construirmos com Ele novos céus e nova terra. Este é o momento em que todos os 



homens novos são chamados a ser corajosas testemunhas de fé e luminosos exemplos 

de santidade, a seguir com firmeza pelas estradas da fé e da caridade, acolhendo, 

amando e guardando a Palavra de Deus, vivendo-a todos os dias com coerência e 

coragem. 

O homem novo pode escancarar a porta do sepulcro onde jaz a humanidade morta e 

fazê-la sair para uma nova era de graça e santidade. 

 


