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HOMILIA PARA O DOMINGO DE PÁSCOA  

( Arcebispo Dom Damaskinos Mansour – 2016 ) 

 

 Amados em Cristo, Reverendos Padres e filhos 

espirituais.  

 

 São João Damasceno iniciou o ofício de celebração 

da Páscoa com o seguinte cântico, expressando a 

alegria que a festa da Páscoa nos traz: 

 “Hoje é o Dia da Ressurreição. Resplandeçamos de 

alegria, porque a Páscoa é a Páscoa do Senhor; pois 

Cristo, nosso Deus, nos fez passar da morte para a 

vida e da terra para o Céu. Cantamos a ele o cântico 

da vitória e do triunfo.” 

 Os saudamos com a saudação pascal, saudação de 

júbilo e alegria pela ressurreição de Cristo, pela qual 

passamos da morte para a vida, como disse o 

hinógrafo no texto que já mencionamos: “pois Cristo, 

nosso Deus, nos fez passar da morte para a vida e da 

terra para o Céu” - dizemos:  
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 “Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!” 

 “Al Massih kam! Hakan kam!” 

 “Christos anesti! Alithos anesti!” 

 Usamos esta saudação da Boa Nova como fizeram os 

apóstolos e discípulos de Jesus, mostrando sua alegria 

depois de terem atravessado o momento de tristeza e 

dor por seu Mestre Jesus Cristo, que foi crucificado, 

morto e sepultado, mas não ficou preso no sepulcro, 

ressuscitou vitorioso sobre a morte depois de três dias.  

 A partir de então eles passaram a saudar-se e 

cumprimentar-se uns aos outros durante 50 dias, 

dizendo no lugar de “bom dia”, “boa tarde”, “boa 

noite”:  

 “Cristo ressuscitou!” E a resposta: “Verdadeiramente 

ressuscitou!”  

 

 Queridos em Cristo. 

   

 Com esta magna saudação da nossa fé inicio, pois, 

meus votos pascais para todos vocês, paroquianos de 
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São Paulo e filhos de nossa Arquidiocese, desejando 

que a luz da Santa Ressurreição, que emanou do 

sepulcro do Salvador e doador da vida, ilumine seus 

corações e suas vidas e os encha de alegria celeste, a 

qual, como ensinou o próprio Senhor, “ninguém lhes 

poderá tirar”. 

 Rogo a Deus que lhes conceda, e aos seus entes 

queridos, a saúde física e espiritual, com a sua paz. 

 Neste ano peçamos, em nossas orações, pela paz em 

todo o mundo tão necessitado dela, especialmente em 

favor dos que mais sofrem, os filhos do nosso Oriente 

Médio, lugar da manifestação das religiões celestes e 

origem de civilizações. Peçamos a Deus que a 

celebração da ressurreição do Senhor seja, neste ano, 

tempo da ressurreição de nossa pátria e consequente 

fim das dores dos seres humanos que estão em 

sofrimento, de maneira especial na Síria, berço da 

expansão do Cristianismo, cujo povo, membros das 

diferentes religiões, tem vivido a paixão, a destruição 

e a morte já há cinco anos, esperando o dia da 
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ressurreição e da salvação dessa pátria: Síria, Líbano, 

Iraque e Palestina.  

 Ao celebrarmos hoje a festa da ressurreição de Jesus 

Cristo, a festa da salvação, rezamos pelo Líbano, 

aquele belo país, pelo seu bom povo, rogando que 

Deus ilumine as mentes de suas autoridades e  

políticos, para que passe o tempo de crise das eleições 

presidenciais, e que seja escolhido para esse cargo  

uma pessoa digna, de maneira que as instituições 

constitucionais voltem à normalidade, trazendo 

tranquilidade ao povo libanês. 

 Rezamos também pelo Iraque, por paz e bênção para 

seu povo, para aquela terra de onde veio o pai dos 

pais, pai de todos que creem no Deus Único, Abraão. 

 E ainda pedimos a Deus pela Palestina, o lugar de 

nascimento do Rei da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo, 

terra onde ele foi crucificado voluntariamente pela 

nossa salvação e onde ressuscitou vitorioso ao terceiro 

dia, vencendo a morte, inimiga de todo ser humano. 
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 Finalmente, queridos, 

 

 Roguemos juntos ao Senhor Ressuscitado que 

levante a pesada pedra colocada sobre todo o Oriente 

Médio, terra da paz, para que a vida retorne àquela 

região, assim como a vida surgiu do sepulcro de 

Cristo, o vencedor da morte, para que possamos 

repetir juntamente, com verdadeira alegria e esperança 

numa vida melhor:  

 “Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com 

a morte, e dando a vida aos sepultados.” 

 

 Feliz e abençoada Páscoa! 

 

 

 

Missa de Páscoa 2016                                                  


