
Palavra, fé e vida – 4 de abril de 2021

“No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e 
viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo 
predilecto de Jesus e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O 
puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou 
primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, 
chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o 
sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. 
Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. Na 
verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos 
mortos.” (Jo 20, 1-9)

A Boa Nova da Páscoa põe toda a gente a correr: Maria Madalena foi de manhãzinha ao 
sepulcro para chegar quanto antes. Ao ver a pedra retirada, foi a correr avisar Pedro e João. 
Estes nem hesitaram e vão a correr ao túmulo para verificar… Lembram-se da anunciação do 
Anjo? Maria pôs-se logo a caminho para visitar Isabel. E os pastores na noite de Natal? Correm 
a Belém para ver o que tinha acontecido e que os Anjos lhes tinham anunciado. Jesus chama 
os discípulos pelo nome, e logo eles deixam tudo para segui-l’O. E Zaqueu? Desce 
imediatamente da árvore porque Jesus o olhou com misericórdia. E a Samaritana? E…? As boas
notícias são assim: mexem connosco, todos queremos estar por dentro, todos queremos 
possuir a notícia, anunciá-la.

A Páscoa significa passagem. Passagem da escravidão para a liberdade, do pecado para o 
amor, da morte para a vida. E as coisas boas são sempre urgentes.

Deus não tem pressa. Espera pacientemente por cada um de nós. Mas eu quero lá chegar. 
Depressa! Ressuscitou? Pois eu não quero perder pitada disto!

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. Desejo-vos uma santa Páscoa.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Sabemos e acreditamos: Cristo ressuscitou dos mortos!” (da Liturgia da Páscoa)

Para ler:

Actos 10, 34-43; Salmo 117 (118); Colossenses 3, 1-4; João 20, 1-9.


