
Vigília Pascal 2015 
 

O caminho pascal 
 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo: 
 
Reunidos nesta “noite de graça”1 para celebrar esta Vigília Pascal, eu os convido para que 
façamos um balanço dos acontecimentos e celebrações que vivemos durante a Semana Santa. 
 
Um caminho pascal 
 
 Desde o Domingo de Ramos, colocamo-nos no caminho com Jesus e seus discípulos.  
Unimo-nos à sua peregrinação até Jerusalém; uma peregrinação cuja última meta “é a entrega 
de si mesmo na cruz”2, e assim o cumprimento de seu amor até o fim por nós (cf. Jo 13,1). 
 
 Caminhando com Jesus e seus discípulos nestes dias santos, descobrimos que ser 
cristão é um “caminho de conversão”.  Um caminho que exige de nós dar passos a cada dia; um 
caminho cujo fruto é a transformação da cruz em amor entregue.  Assim nos revela, então, o 
verdadeiro sentido do caminho cristão: trata-se de um “caminho pascal”.  
 
 Um caminho no qual, seguindo Jesus dia a dia, passo a passo, vamos transformando 
nosso egoísmo em generosidade; nossa indiferença em ternura; nosso rancor em perdão; 
nosso pecado em arrependimento esperançoso; nossa cruz em amor entregue até o fim.  Sim, 
o caminho cristão é um caminho pascal, é a transformação pelo amor de Cristo Jesus.  
 
 O amor sempre transforma, toca-nos no mais profundo e abre-nos para um novo 
horizonte cheio de luz e de esperança.  
 
Um caminho mistagógico 
 
 Compreendemos, então, o sentido profundo das celebrações e dos ritos da Semana 
Santa, e, particularmente, do Tríduo Pascal.  Trata-se de fazer nosso o caminho de Jesus, trata-
se de fazer nosso seu caminho pascal. 
 
 Para que nós possamos fazer nosso o caminho de Jesus, para que possamos fazer 
nossas suas palavras, suas atitudes, fazer nossos seus gestos e seu coração, a Igreja nos 
propõe as liturgias que celebramos nestes dias santos como um “caminho mistagógico”, ou 
seja, um caminho que nos introduz vivencialmente no Mistério Pascal de Cristo Jesus3.  
 
 Sim, a Igreja, como Mãe que nos deu à luz no Batismo, nos toma pela mão com ternura, 
paciência e sabedoria, e nos introduz no Mistério Pascal de Cristo, na vida cristã.  Toma-nos 
pela mão com ternura no sacramento da Reconciliação e cura nossas feridas.  Toma-nos pela 
mão com paciência e nos mostra múltiplos sinais na Eucaristia, para que nosso coração se 
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abra à presença do Ressuscitado.  Finalmente, toma-nos pela mãos com sabedoria e nos 
explica as Sagradas Escrituras e o sentido dos acontecimentos da história de salvação. 
 
 E, como boa Mãe, a Igreja quer que vivamos o que tem nos ensinado, que entreguemos 
o que recebemos.  Por isso, nos envia para glorificar ao Senhor Jesus com nossa vida4; envia-
nos para que, na vida cotidiana, possamos ser homens e mulheres pascais. 
 
“Não tenham medo, Jesus de Nazaré ressuscitou” 
 

Sim, somos enviados à nossa vida cotidiana depois destes intensos dias santos, para 
que ali caminhemos como homens e mulheres pascais, como testemunhas da ressurreição de 
Cristo.  
 
 Com certeza, assim como os discípulos, a ressurreição de Jesus nos surpreende e 
supera.  Não a compreendemos completamente e, muitas vezes, custa-nos perceber a 
presença do Ressuscitado no dia-a-dia.  Inclusive, às vezes, deixamo-nos vencer pela 
obscuridade “do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento”5.  Nesses momentos, 
lembremos das palavras do anjo: “Não tenham medo.  Jesus de Nazaré, o Crucificado, 
ressuscitou” (cf. Mc 16,6). 
 
 Quando nosso caminho pascal se tornar difícil, renovemos em nosso coração essa 
mensagem confortadora: “Não tenham medo”.  É como se o próprio Jesus nos dissesse, a cada 
um: “Não tenham medo.  Eu fiz esse caminho e o farei novamente contigo.  Eu te mostrarei o 
caminho da vida e te saciarei de alegria em minha presença” (cf. Sl 16 (15), 11). 
 
 Sim, nesse caminho pascal, Cristo, verdadeiro círio pascal, segue em frente a nós, e 
assim nos oferece a luz da fé pascal, “uma luz que ilumina todo o trajeto do caminho, porque 
chega a nós do próprio Cristo ressuscitado, estrela da manhã que não conhece o ocaso”6. 
 
 Que Maria, Mãe e Companheira do caminho pascal, nos ensine a reconhecer o 
Ressuscitado em nossa vida cotidiana, para que todas as dimensões de nossa existência 
recebam a luz pascal, a transformação pelo amo.  Amém.  Aleluia. 
 
 
Original em espanhol. Tradução para o Português: Maria Rita Fanelli Vianna - São Paulo / Brasil    
 

                                                        
4 cf. MISSAL ROMANO, Ordinário da Missa, Rito de conclusão 
5 PAPA FRANCISCO, Exortação Apostólica Evangelii Gaudium 1 
6 PAPA Francisco, Carta encíclica Lumen Fidei 1 


