
Páscoa na liturgia e na vida 

É a Páscoa do Senhor! A passagem de Cristo deste mundo ao Pai, da morte para a vida! 

Passagem que não é solitária, mas de toda a humanidade para o Pai. 

É a nossa Páscoa! Em Cristo, Deus e o homem são um só, humanidade e divindade são 

uma mesma pessoa. Por isso nele a Páscoa de Deus é também a Páscoa do homem. 

A Páscoa de Cristo se prolonga e se perpetua na Igreja em dois planos: o litúrgico e 

comunitário e o existencial e pessoal. Há, portanto, uma Páscoa a ser celebrada na 

liturgia e uma Páscoa a ser celebrada na vida. 

O plano litúrgico se realiza principalmente nos “mistérios”, isto é, nos sacramentos. O 

Batismo nos insere no Mistério Pascal. Por meio dele, mergulhamos na Morte de Cristo, 

morremos para o pecado e ressuscitamos da água e do Espírito para a vida nova em 

Cristo: passamos da escravidão do pecado para a liberdade de filhos de Deus. 

Na Eucaristia, Sacramento Pascal, está inscrita a Morte-Ressurreição do Senhor. 

Através dela, a incorporação em Cristo realizada pelo Batismo renova-se e consolida-se 

continuamente. 

Não basta, no entanto, passar “em esperança” e sacramentalmente da morte para a vida. 

É preciso “passar” de fato, na realidade do dia-a-dia, imitando a vida e sobretudo o 

amor de Cristo. É preciso viver o Batismo recebido. No plano existencial, a nossa 

Páscoa vai depender de um esforço contínuo e perseverante em busca da própria 

conversão. 

Se quisermos celebrar na vida a Páscoa que agora celebramos na liturgia, devemos ficar 

atentos a dois aspectos essenciais deste acontecimento: purificação e renovação. 

“Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, 

porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, não com o 

fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não 

fermentados de pureza e de verdade” (lCor 5, 7-8). 

A purificação é o caminho para a renovação: não há vida nova possível sem purificação 

do pecado. Procuremos eliminar o “fermento velho” do pecado que ainda existe em nós: 

ele pode levedar toda a “massa”, toda a nossa ação, e constituir um entrave à nossa 

santificação. 

Participar da morte de Cristo quer dizer crucificar o homem velho, o homem do pecado; 

quer dizer morrer com Ele cada dia às paixões, às inclinações ao mal, ao egoísmo, ao 

orgulho. Participar da ressurreição do Senhor é passar cada vez mais das fraquezas do 

velho homem para a vida nova em Cristo. 

Ao povo cristão, nascido do Batismo, aplica-se a profecia de Ezequiel: “Derramarei 

sobre vós uma água pura e sereis purificados... E vos darei um coração novo e 

introduzirei em vós um espírito novo; tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-vos-

ei um coração de carne” (Ez 36, 25-26). 



É a Páscoa do Senhor! É a nossa Páscoa! Dia em que se derrama sobre nós a “água 

pura” brotada do lado aberto de Cristo crucificado. Dia em que um “coração novo” e um 

“espírito novo” nos são dados. 

Nasce o homem novo! 

 


