Cristo ressurgiu. O Reino de Deus e suas conseqüências.
Relembrando o Tríduo Pascal
Na Semana Santa, celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus.
Na Vigília Pascal a Igreja faz a leitura de diversos textos bíblicos, do Antigo e do Novo
Testamento, leituras que falam das grandes maravilhas que Deus realizou em favor do seu povo. Eis
alguns deles: Gênesis 1,1.26-31a; Gênesis 22,1-2.9a.10-13.15-18; Êxodo 14,15-15,1; Isaías 54,5-14;
Isaías 55,1-11; Baruc 3,9-15.32-4,4; Ezequiel 36,16-17a.18-28; Romanos 6,3-11; Marcos 16,1-7
Pegue sua Bíblia e releia Romanos 6,3-11 que foi uma dessas leituras do Sábado Santo. Depois
reflita um pouco sobre este trecho da Palavra de Deus.
Cristo ressuscitou, aleluia!
Agora, rezemos:
“O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia!
É o Cordeiro pascal, aleluia, aleluia!
Imolado por nós, aleluia, aleluia!
É o Cristo, Senhor, ele vive e venceu, aleluia!
O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou;
vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente.
O Cristo remiu seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão;
no Espírito Santo unida esteja a família de Deus, que é a Igreja!
O Cristo, nossa Páscoa, se imolou, seu sangue da morte nos livrou;
incólumes o mar atravessamos, e à Terra Prometida caminhamos!”
Deus continua conosco!
Sabemos que DEUS ESTÁ CONOSCO. Padre Danilo César, escreveu no folheto o DOMINGO
de 23.4.2006 que “Deus caminha ao nosso lado e nos faz ter esperança. Quando estamos em dificuldades,
é ele que nos ajuda a superar as barreiras e não esmorecer. Quando superamos um limite, sentimos seu
amor nos conduzindo. Verificamos isso, na nossa vida e na história do povo de Deus.”
Vamos fazer uma rápida meditação individual sobre que compromisso concreto pretendemos
assumir por causa do Reino.
Conseqüências.
Agora, num momento de leitura bíblica orante, compreendamos, para assumí-las, que as
exigências e radicalidades do Evangelho de Jesus Cristo trazem-nos conseqüências. Para tanto, vamos ler
Mateus 5.10-12, Mateus 8,18-22; Mateus 10,34-39; Mateus 16,21-28; Mateus 26,36-46; Salmo 22(21)
Finalizando:
Rezemos o Pai Nosso, a oração dos filhos irmanados.
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