
EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA!  

ALEGREMO-NOS! 

 

Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo! 

O Evangelista João nos relata que Maria Madalena bem de madrugada quando ainda era escuro foi ao 

sepulcro. Muito simbólico e bem atual este gesto de Maria Madalena ir ao sepulcro de madrugada, quando 

ainda estava escuro. Assim como Madalena, precisamos nós também fazer nosso percurso para buscá-lo 

em meio à escuridão em que vivemos nestes tempos de pandemia gerando em nossas mentes e 

corações, muitas dúvidas, incertezas, angústias, aflições, medos e pânicos. 

Quando Madalena chegou ao sepulcro a pedra estava removida. Ressurreição é ressurgir, é renascer no 

espírito, surgir de um modo novo, implica mudança, é a 

vitória do mal sobre o bem, da morte sobre a vida. Que 

Jesus Ressuscitado nesta Páscoa possa remover: 

- as pedras do nosso egoísmo e ambição e transformá-las 
em atitudes de desapego, nobreza, desprendimento e 
abnegação;  

- a pedra da indiferença e transformá-la em atitude de 
solicitude e atenção;  

- a pedra da divisão e transformá-la em unidade e 
comunhão;  

- a pedra do poder e transformá-la em serviço e 
humildade;  

- a pedra da exploração e da agressão à mãe natureza e 
convertê-la com uma relação mais cuidadosa, amorosa 
em sintonia e em comunhão com o Criador;  

- as pedras das feridas abertas hoje da humanidade, 
pelos contagiados da pandemia, de modo especial os 
doentes, os que morreram e os familiares e transformá-las 
em cura, consolo e esperança de dias melhores. 

Assim como Maria Madalena e o discípulo amado foram ao encontro de Jesus, depois foram anunciar a 

paz, possamos nós também a partir desta Páscoa semear rebentos de esperança com pequenos gestos 

de solicitude, carinho, acolhida, oração, escuta e atenção. 

Nós, Irmãs Franciscanas de São José desejamos a todos (as) uma feliz Páscoa repleta de luz, de 

esperança e que o amor possa vencer todo desamor! 

Curitiba, 04 de abril de 2021. 

Feliz Páscoa!  

Ir. Amarilda Rossatto 
Superiora Geral - FSJ 


