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Páscoa representa
a vitória da vida
sobre a morte, o
sacrifício pela verdade e pelo amor.
Jesus de Nazaré demonstrou que
não se consegue matar as grandes
idéias renovadoras, os grandes
exemplos de amor ao próximo. A
vida só pode ser definida através do cuidado e do amor. Foi
por isso, que Ele afirmou que
veio ao mundo para que tivéssemos vida em abundância. E,
através das mãos de Deus
somos abençoados todos os
dias e recebemos o convite
para celebrarmos Páscoa que é
vida.
Queremos continuar a
transmitir a certeza da fé na
esperança da ressurreição e
vida nova que Jesus veio trazer
para todos nós. A Páscoa nos
aponta para Jesus, e Ele nos
revela que o amor de Deus no
encontro das pessoas, no cuidado com a vida. Páscoa nos
fala justamente de morrer o
velho para ressuscitar o novo,
vivenciar o movimento de
transformação para novas
ações de paz e amor.
Pelo Batismo somos incluídos na união com Jesus Cristo. O
nosso jeito se espelha no exemplo de
Cristo. Pelo Batismo somos irmanados em uma comunidade e, juntos,
nos colocamos a serviço do Senhor.
Esse pertencer a Cristo através do
Batismo e esse testemunhar e servir
através da comunidade nos acompaEXPEDIENTE
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nham por toda a vida. O "ensinar a
guardar todas as coisas que Jesus
ordenou" é um compromisso, é mostrar às pessoas como se deve permanecer no discipulado, como se deve
vivenciar a fé em palavras e ações na
vida diária, como se deve praticar o
amor cristão na realidade em que se

vive. Essa é uma tarefa contínua que
nos acompanhar.
Páscoa é hoje o exercício
pessoal e comunitário de transformar noites sombrias em dias iluminados cheios de esperança: “A noite
será iluminada como o dia (Sl
139.12) ”. Mas como esperançar em
dias tão difíceis como os que temos
vivido?
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Diaconia é a nossa resposta
enquanto pessoas cristãs, que se
sentem amadas e acolhidas por
Deus. Movidas por esse amor, vão
ao encontro do próximo, perguntando-lhe do que ele precisa, assim
como Jesus o fez. A diaconia, como
serviço de amor ao próximo, de
denúncia às situações de injustiça, de busca pela paz e por um
mundo mais fraterno e solidário, marcam a missão de Jesus.
A Diaconia é esse convite constante de repartir o pão
- a ação que parte da fé, do
ouvir a Palavra. O que nos motiva na caminhada é justamente
o coração que arde e que faz
com que não nos sintamos sozinhos e desamparados, mas que
o Espírito Santo nos capacita e
nos faz reconhecer Jesus que
caminha conosco e age através
de nós. Que nossas mãos sempre sejam instrumentos na prática do amor e para que possamos vivenciar a Páscoa da esperança no amor que acolhe, do
perdão e do cuidado pela vida.
Assim como nos convidam as
palavras do apóstolo Paulo em
Romanos 12.12: “Alegrem-se
na esperança, sejam pacientes na
tribulação e perseverantes na oração”.
Abençoada Páscoa
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Prezada leitora, prezado leitor! Participe.
Dê sua opinião, escreva e ajuda a construir o seu jornal.

