
Qualquer aventura começa com um momento de inspiração e com um desejo de 
fazer alguma coisa que nos leve longe, para lá dos nossos medos. Procura um 
lugar calmo e começa esta aventura por rezar este Hino Pascal:

Este é o dia que o Senhor nos fez,
Radiante de luz e de verdade:
O sangue do Calvário transforemou-se
Em aurora feliz de um mundo novo.

O Pródigo voltou ao lar paterno,
O Cego deslumbrado abriu os olhos,
O Bom Ladrão con�a no Senhor,
Pois tem o Paraíso prometido.

Oh mistério da humana redenção,
Oh vitória do amor e da justiça!
Jesus Cristo, morrendo no madeiro,
Venceu a morte para todo o sempre!

Este é o dia que o Senhor nos fez:
Dêmos glória ao Senhor ressuscitado,
Cantemos a Deus Pai e ao seu Espírito,
Agora e pelos séculos sem �m.

1 INSPIRA-TE!
Aqui tens o Evangelho da Vigília Pascal, na noite da Ressurreição! Ele é que te vai 
indicar a rota! Lê com atenção, sublinha, faz perguntas ao texto e procura nele 
mesmo as respostas e quando achares que podes avançar, dá o salto!

No primeiro dia da semana, ao romper da manhã, as mulheres que tinham vindo com Jesus 

da Galileia foram ao sepulcro, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a 

pedra do sepulcro removida e, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando 

elas perplexas com o su¬cedido, apareceram-lhes dois homens com vestes res¬¬plande-

centes. Ficaram amedrontadas e inclinaram o rosto para o chão, enquanto eles lhes diziam: 

«Porque buscais entre os mortos Aquele que está vivo? Não está aqui: ressuscitou. 

Lembrai-vos como Ele vos falou, quando ainda estava na Galileia: ‘O Filho do homem tem de 

ser entregue às mãos dos pecadores, tem de ser cruci�cado e ressuscitar ao terceiro dia’». 

Elas lembraram-se então das palavras de Jesus. Voltando do sepulcro, foram contar tudo isto 

aos Onze, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. 

Também as outras mulheres que estavam com elas diziam isto aos Apóstolos. Mas tais 

palavras pareciam-lhes um desvario e não acreditaram nelas. Entretanto, Pedro pôs-se a 

caminho e correu ao sepulcro. Debruçando-se, viu apenas as ligaduras e voltou para casa 

admirado com o que tinha sucedido.

Lc 24, 1-12

2 ESTUDA A ROTA!

Todos os desa�os por que fomos passando ao longo das últimas semanas, trouxeram-nos à meta pela qual temos vindo a espe-
rar: a Páscoa! A grande alegria da Ressurreição, o momento em que Jesus vence a morte e nos chama de novo à vida, a uma vida 
que não acaba, a uma alegria que nunca se esgota! O grande momento pascal é a Vigília da noite de Páscoa, que é continuada 
na missa da manhã de Domingo.
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Passadas as outras etapas, é tempo de avançar, de dar passos! Aqui �cam algumas 
indicações para dares o salto na direção certa!

O Evangelho da Vigília começa com a ida das mulheres ao sepulcro, bem cedo! Jesus tinha sido 
sepultado à pressa e, por isso, elas levam óleos para �nalizarem o que não tinham tido tempo 
de fazer antes. Eram mulheres que o acompanharam desde a Galileia! Testemunharam muitos 
dos gestos de amorosos de Jesus, ouviram as suas palavras cheias de vida, viram as suas vidas 
transformadas pela presença dele. E, agora, iam a caminho do seu túmulo, certamente, desola-
das, marcadas pela tristeza da perda que sofreram. Mas deparam-se com uma grande surpresa! 
A pedra removida, o túmulo vazio, o corpo desaparecido! Mas o que é que aconteceu ali? E são 
os anjos que lhes dão uma resposta que muda completamente o sentido de tudo aquilo! Está 
vivo! Jesus está vivo! Uma notícia destas muda a vida! A vida daquelas mulheres, a vida dos 
discípulos, mas a vida de toda a humanidade em todos os tempos! E a tua vida! Jesus não só 
está vivo, como é o Vivente, aquele que vive! Aquele que vive, apesar da ameaça e da crueza da 
desilusão, do desespero, do pecado e da morte!

 1. Esta mensagem é também para ti! Vives como ressuscitado? Quantas vezes dás 
contigo a procurar aquele que vive, entre os mortos? Quantas vezes procuras a vida nas coisas 
e nas pessoas que não são capazes de vida? Quantas vezes vives como se estivesses morto?

 2. As mulheres foram contar tudo aos Doze! Esta descoberta do Deus Vivo e ressuscita-
do não podia �car só para elas! Partilharam a experiência da Ressurreição e, desde aí, essa 
experiência tem passado de vida em vida até chegar a ti! De que maneira é que a tua vida, o teu 
testemunho, a tua presença são anunciadoras da Ressurreição àqueles com quem estás no teu 
dia-a-dia?

3 DÁ O SALTO!

Este percurso chegou ao �m. Foi muito bom poder percorrer todas estas etapas 
e viver todos estes desa�os contigo! Acreditamos que, assim, chegaste à Páscoa 
mais fortalecido e recolheste equipamento e hábitos de treino que te podem 
continuar a alimentar durante o Tempo Pascal e ao longo do ano! Não deixes de 
os usar bem!

E lembra-te: isto de seguir Jesus não é para meninos! É para gente que, por mais 
difícil que esteja a ser a etapa e, por mais consciência que tenha da sua incapaci-
dade para a superar, nunca deixa de levantar os olhos para Jesus e escutar a Sua 
voz encorajadora: Não tenhas medo, sou Eu! 

Santa Páscoa! 

4 VAI ATÉ AO FIM!


