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Mensagem de Páscoa do Arcebispo Metropolitano 

Ortodoxo de São Paulo e todo o Brasil Dom 

Damaskinos a todo o clero e fiéis da Arquidiocese. 

 

 

 Meus amados em Cristo 

 Reverendo Padres 

 Digníssimos Conselheiros de Nossa Igreja 

 Diletos Paroquianos e amigos em São Paulo e de todos os filhos de nossa 

Arquidiocese 

Cristo Ressuscitou! Verdadeiramente Ressuscitou! 

Al Massih Kam! Hakkan Kam! 

Cristos Anesti! Alithos Anesti! 

 Com esta saudação pascal que nos fala da gloriosa ressurreição do Senhor Jesus 

e da vitória divina sobre o mal,/ saudamos todos vocês, queridos em Cristo,/ rogando 

ao Senhor da Vida/ que torne seus corações cheios da alegria verdadeira,/ aquela que 

ninguém pode tirar./ 

 Um dos primeiros cânticos do Ofício de Páscoa diz:/ 

 “Hoje é o dia da Ressurreição./  

 Resplandeçamos de alegria,/ porque a Páscoa é a Páscoa do Senhor./  

 Porque 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!”/ 

 É isto que até o ano passado/ estávamos cantando juntos com alegria na Santa 

Páscoa/ em todas as Igrejas Ortodoxas no mundo./ 

 Hoje, infelizmente,/ estamos repetindo este cântico sem sua presença física, e a 

alegria da festa não pode ser completa sem vocês conosco,/ formando uma família 
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espiritual unida na mesma fé,/ tendo como cabeça o Senhor Jesus Cristo,/ de cujo Corpo 

Místico nós somos membros./  

 Mas, nos alegramos por podermos, nas dificuldades do tempo presente,/ ir a 

vocês e lhes dirigir nossa mensagem através da internet,/ chegando até seus lares com 

seus familiares,/ para meditarmos sobre os significados da festa pascal,/ a Santa 

Ressurreição/ do Senhor Jesus Cristo./ 

 Esta festa é “a cabeça das festas”/ e a base de nosso calendário litúrgico./ 

 Ela é a “festa das festas” e a “época das épocas”,/ como afirmou São João 

Damasceno./ 

 Queridos em Cristo. 

 A festa da Ressurreição de Jesus Cristo/ é um evento de reconciliação entre as 

criaturas e Deus, seu Criador,/ ou seja,/ é também a celebração da ressurreição do ser 

humano caído,/ pois a Ressurreição do Senhor é fonte da vitória para o ser humano./ 

 A Ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, vitorioso,/ foi e continua sendo o 

maior ato salvífico./ 

 A Ressurreição de Cristo é a passagem da morte para a vida,/ da cruz e 

sepultamento para a ascensão e a glória,/ e assim, por Jesus,/ todo fiel passa 

misticamente a ser nova criatura,/ como era no início da criação, antes da queda pelo 

pecado,/ e isso acontece na água do Santo Batismo./ 

 A Ressurreição do Senhor Jesus/ é a vitória sobre a morte trazida por Adão, pelo 

pecado,/ é a libertação da escravidão do pecado,/ pois a descida de Jesus à morada dos 

mortos/ Ele rompeu o poder da morte/ e libertou o primeiro Adão,/ que havia sido 

capturado pelo Diabo,/ e esse estado se tornou comum à descendência de Adão/, do 

que ela é libertada pela Santa Ressurreição./ 

 A Ressurreição de Cristo é fonte de luz, a luz que eliminou as antigas trevas e 

iluminou o mundo todo, iluminando também a imagem do Criador em sua criatura. 

 A Ressurreição de Jesus/ é penhor de nossa ressurreição final,/ como afirmam as 

Sagradas Escrituras:/ 

 Jesus, “Ele é a cabeça do corpo, da igreja;/ é o princípio e o primogênito dentre 

os mortos”/ (Colossenses 1,18). 
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 O Senhor Jesus é a causa de nossa ressurreição/ e nós, pelo Batismo,/ como 

mencionado anteriormente, recebemos a vida nova,/ o princípio da vida eterna junto 

do pai Eterno,/ sendo o Batismo o selo desta vida./ 

 A Ressurreição de Cristo é a ressurreição do fiel que aceita livremente se 

despojar do manto escuro do pecado/ e se revestir do manto de luz da vida nova, [o que 

acontece no Santo Batismo, como disse o apóstolo São Paulo:] 

 “Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo/ fomos 

batizados na sua morte?/ De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na 

morte;/ para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai,/ 

assim andemos nós também em novidade de vida” (Romanos 6,3-4). 

 É exatamente isso que significa a tríplice imersão em água praticada no 

Batismo:/ a imagem do sepultamento de Jesus por três dias,/ e de sua ressurreição ao 

terceiro dia./ 

 Isto está claro também no cântico para se revestir o recém-batizado, que diz”: 

 “Concede-me uma veste luminosa,/ Ó Cristo, nosso Deus misericordioso,/ tu que 

te vestes de luz como de um manto”./ 

 Dessa forma,/ todo batizado se torna cidadão do Reino da Santíssima Trindade,/ 

pois o Batismo é a porta de entrada para todos os sacramentos,/ cuja celebração se 

inicia exatamente com a aclamação:/  

 “Bendito seja o Reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.” 

 Assim,/ quando a Igreja celebra o Santo Mistério do Batismo,/ entende que ele 

está unido ao mistério da Ressurreição de seu Redentor,/ Jesus Cristo./ 

 Ao celebrarmos a Santa Páscoa,/ nós não comemoramos apenas a vitória sobre 

a morte e o Diabo,/ mas também o mistério da ressurreição da própria Igreja,/ a qual é 

a renovação da presença de Cristo no mundo./ 

 Por isso,/ na Páscoa repetimos muitas vezes os cânticos: 

 “Vós que fostes batizados em Cristo,/ de Cristo vos revestistes. Aleluia!” 

 E ainda: 

 “Cristo Ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte, e dando a 

vida aos sepultados.” 
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 Finalmente, 

 Quem entende o profundo significado da Ressurreição de Jesus Cristo,/ sabe que 

ela é fonte de alegria e paz para toda criatura,/ pois, com sua vitória sobre a morte e o 

mundo do mal,/ Ele reconciliou a humanidade com seu Pai./ 

 Por isso, sua primeira saudação aos discípulos após a Ressurreição,/ quando 

entrou onde eles estavam,/ estando as portas fechadas, foi: 

 “A paz esteja convosco” (João 20,19). 

 Assim, fica claro que a Santa Ressurreição do Senhor/ é Boa Nova de paz 

salvação e vitória sobre toda paixão e todo mal e tpdp mal do mundo. 

 E é essa Boa Nova de salvação e paz que transmitimos hoje a vocês, queridos 

fiéis,/ rogando ao Cristo Ressuscitado/ que faça passar as nuvens escuras da pandemia 

do COVID-19 de sobre o mundo,/ e volte a luz do sol, sol da vida em seu estado natural 

para todos vocês,/ e a paz e a alegria celestes/ dominem suas vidas/ e seus lares e 

famílias,/ alegria e paz de Jesus estas que ninguém poderá tirar de seus corações. 

 

 

Cristo Ressuscitou! Verdadeiramente Ressuscitou! 

Al Massih Kam! Hakkan Kam! 

Cristos Anesti! Alithos Anesti! 

 

 

 

Dom Damaskinos Mansour 

Arcebispo Metropolitano 

Arquidiocese Ortodoxa Antioquina 

São Paulo - Brasil 


