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Do Evangelho de S. Mateus

Duas mulheres

Maria Madalena e a outra Maria,
que tinham ido ao túmulo do
Senhor, afastaram-se a toda a
pressa, cheias de temor e de
grande alegria, e correram a levar
aos discípulos a notícia da
Ressurreição. Entretanto, Jesus saiu
ao seu encontro e saudou-as. Elas
aproximaram-se, abraçaram-Lhe
os pés e prostraram-se diante
d’Ele. Disse-lhes então Jesus: «Não
temais. Ide avisar os meus irmãos
que devem ir para a Galileia. Lá Me
verão». Enquanto elas iam a
caminho, alguns dos guardas foram
à cidade participar aos príncipes
dos sacerdotes tudo o que tinha
acontecido. Estes reuniram-se com
os anciãos e, depois de terem
deliberado, deram aos soldados
uma soma avultada de dinheiro,
com esta recomendação: «Dizei:
‘Os discípulos vieram de noite
roubá-l’O, enquanto nós estávamos a dormir’. Se isto chegar aos
ouvidos do governador, nós o
convenceremos e faremos que vos
deixem em paz». Eles receberam o
dinheiro e fizeram como lhes
tinham ensinado. Foi este o boato
que se divulgou entre os judeus,
até ao dia de hoje.

Duas mulheres: Maria Madalena e a outra Maria.
Normalmente, as grandes descobertas são feitas
por doutos cientistas ou por equipas que andam
anos a estudar, que vão aos confins das galáxias
ou ao fundo da matéria, com potentes instrumentos técnicos. O que é insólito é que a maior
descoberta da História da Humanidade, a
ressurreição de Jesus, foi feita por duas mulheres,
por duas personagens que não estão exactamente à procura de fazer avançar a ciência. As
mulheres estão ali, por fidelidade a um amor que
não aceitam que morra. Elas estão ali, porque
amam, porque têm piedade, porque precisam de
chorar, porque não conseguem separar-se de
Jesus. A ressurreição, quem primeira a descobre?
Os misericordiosos, os piedosos, os cuidadores,
aqueles que guardam o amor.

(Mateus, 28, 8-15)

Cardeal D. José Tolentino Mendonça,
‘Palavra e vida 2020’

Páscoa 2020 — Bênção “Urbi et Orbi”

“Este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está a sofrer

e deve sentir-se unido ao enfrentar a pandemia. Jesus ressuscitado dê esperança a
todos os pobres, a quantos vivem nas periferias, aos refugiados e aos sem abrigo. Não
sejam deixados sozinhos estes irmãos e irmãs mais frágeis, que povoam as cidades e
as periferias de todas as partes do mundo. Não lhes deixemos faltar os bens de
primeira necessidade, mais difíceis de encontrar agora que muitas atividades estão
encerradas, bem como os medicamentos e sobretudo a possibilidade duma
assistência sanitária adequada. […]
Este não é tempo para egoísmos, pois o desafi o que enfrentamos nos une a
todos e não faz distinção de pessoas. Dentre as muitas áreas do mundo afetadas pelo
coronavírus, penso de modo especial na Europa. Depois da II Guerra Mundial, este
Continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de solidariedade, que lhe
permitiu superar as rivalidades do passado. É muito urgente, sobretudo nas
circunstâncias presentes, que tais rivalidades não retomem vigor; antes, pelo
contrário, todos se reconheçam como parte duma única família e se apoiem mutuamente. […]
Este não é tempo para divisões. Cristo, nossa paz, ilumine a quantos têm
responsabilidades nos confl itos, para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um
cessar-fogo global e imediato em todos os cantos do mundo. Este não é tempo para
continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes que deveriam
ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. […]
Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos a enfrentar
não nos faça esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas
pessoas. Que o Senhor da vida Se mostre próximo das populações da Ásia e da
África que estão a atravessar graves crises humanitárias, como na Região de Cabo
Delgado, no norte de Moçambique. Acalente o coração das inúmeras pessoas
refugiadas e deslocadas por causa de guerras, seca e carestia. Proteja os inúmeros
migrantes e refugiados, muitos deles crianças, que vivem em condições insuportáveis,
especialmente na Líbia e na fronteira entre a Grécia e a Turquia. E não quero
esquecer a ilha de Lesbos. Faça com que na Venezuela se chegue a soluções concretas
e imediatas, destinadas a permitir a ajuda internacional à população que sofre por
causa da grave conjuntura política, socioeconómica e sanitária.
Queridos irmãos e irmãs; Verdadeiramente palavras como indiferença, egoísmo,
divisão, esquecimento não são as que queremos ouvir neste tempo. Mais, queremos
bani-las de todos os tempos! Aquelas parecem prevalecer quando em nós vencem o
medo e a morte, isto é, quando não deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso
coração e na nossa vida. Ele, que já derrotou a morte abrindo-nos a senda da
salvação eterna, dissipe as trevas da nossa pobre humanidade e introduza-nos no seu
dia glorioso, que não conhece ocaso. Com estas reflexões, gostaria de vos desejar a
todos uma Páscoa feliz.
Papa Francisco
Basílica de São Pedro,Vaticano, 12.04.2020

