
Roma, Páscoa 2019 

Aos queridos irmãos e irmãs no Carmelo: Paz e alegria em Cristo ressuscitado! 

Nestes dias, revivemos os acontecimentos centrais da Redenção levados a cabo por 

Jesus no seu Mistério Pascal. São dias santos, de encontro com Ele no meio dos 

acontecimentos vulgares da vida, como sucedeu com os discípulos (Lc 24, 36; Jo 20, 

19.26). 

Reconhecendo a Presença de Cristo Crucificado e Ressuscitado no partir do Pão (Lc 24, 

30-31), temos a alegria de participar na esperança da herança da ressurreição (Ef 1, 18; 

3, 6): o Mestre do amor, Cristo é o Vivente para sempre que nos convida a não temer 

(cf. Ap 1,18) porque Ele venceu o pecado, o ódio e a morte. 

Este acontecimento único que celebramos na liturgia, transcendente e histórico e que 

mudou toda a história da humanidade e alimenta a nossa fé, convida-nos a seguir os 

seus passos. Na celebração dos mistérios Ele continua a dar-nos a sua graça até que 

sejamos "purificados das imperfeições, aflições e trevas" da nossa natureza humana, e 

na união de amor com Ele experimentamos "uma nova fonte de liberdade, largueza e 

alegria" de espírito (SJ + Cântico 39, 8). 

Toda a riqueza espiritual desses dias santos convida-nos a procurar a Fonte da vida 

eterna em Jesus. Como escreveu o Papa Francisco na sua última exortação apostólica é 

isso que nos confirma o verdadeiro significado da Páscoa: 

"Jesus ressuscitou e quer tornar-nos participantes da novidade da sua ressurreição. Ele 

é a verdadeira juventude de um mundo envelhecido, e é também a juventude de um 

universo que espera com «dores de parto» (Rm 8,22) ser revestido com a sua luz e com 

a sua vida. Perto d’Ele podemos beber da verdadeira fonte, que mantém vivos os nossos 

sonhos, projetos e grandes ideais, lançando-nos no anúncio da vida que vale a pena 

viver" (Francisco, Christus Vivit 32). 

A todos vós, às vossas famílias e comunidades, os meus desejos de uma Santa Páscoa da 

Ressurreição, regozijando-me juntamente com a Regina Caeli! 

Fraternalmente 

fr. Alzinir Francisco Debastiani OCD 

Delegado Geral para a OCDS 

 


