
Palavra, fé e vida – 6 de abril de 2021

“Naquele tempo, Maria Madalena estava a chorar junto do sepulcro. Enquanto chorava, 
debruçou-se para dentro do sepulcro e viu dois Anjos vestidos de branco, sentados, um à 
cabeceira e outro aos pés, onde estivera deitado o corpo de Jesus. Os Anjos perguntaram a 
Maria: «Mulher, porque choras?» Ela respondeu-lhes: «Porque levaram o meu Senhor e não 
sei onde O puseram». Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, sem saber que era Ele. 
Disse-lhe Jesus: «Mulher, porque choras? A quem procuras?» Pensando que era o jardineiro, 
ela respondeu-Lhe: «Senhor, se foste tu que O levaste, diz-me onde O puseste, para eu O ir 
buscar». Disse-lhe Jesus: «Maria!» Ela voltou-se e respondeu em hebraico: «Rabuni!», que 
quer dizer: «Mestre!» Jesus disse-lhe: «Não Me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. 
Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que vou subir para o meu Pai e vosso Pai, para o meu 
Deus e vosso Deus». Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: «Vi o Senhor». E contou-lhes 
o que Ele lhe tinha dito.” (Jo 20, 11-18)

“Por que choras?” Não é uma repreensão. É normal manifestar com lágrimas as nossas 
emoções. Maria chorava a morte. A pergunta de Jesus desperta para a fé, faz com que Maria, e
todos nós, hoje, possamos ver mais longe, mergulhar na vida de Deus. Por isso Jesus insiste na 
pergunta e ainda vai mais fundo: “A quem procuras?”

Jesus ressuscitou, sim. E a ressurreição não é um acto mágico perdido na história. Jesus 
envolve-nos na sua ressurreição, na sua vida, abre-nos o coração à alegria e à eternidade.

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

“A nossa alma espera no Senhor!” (Sl 32)

Para ler:

Actos 2, 36-41; Salmo 32 (33); João 20, 11-18.


