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the risen christ

Fé na vida e no Senhor da
vida
A Páscoa é a principal festa da fé cristã, pois celebra a ressurreição de Jesus
Cristo e sua vitória contra a morte.

A Páscoa cristã celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso é a principal
festa cristã, que resume o cerne de nossa fé: a de que Jesus venceu a morte e
ressuscitou!

A origem dessa celebração está no Antigo Testamento. A palavra Páscoa vem do
termo hebraico “pessach”, que significa “passagem”. A festa de Pessach, ou a
“Páscoa Judaica”, celebra o fim da escravidão no Egito e a “passagem” para a
liberdade da Terra Prometida. Conduzido por Moisés, o povo judeu atravessa o
Mar Vermelho, que se abre para “dar passagem” aos filhos de Israel. É, assim, a
festa da aliança de Deus com o seu povo.

Na Páscoa cristã, essa história é retomada e ganha novos significados. Jesus, o
novo Moisés, conduz o seu povo para uma nova Páscoa/Passagem da escravidão
do pecado e da morte para a vida; para a ressurreição. A Nova Aliança que se
celebra é a de Deus com a Igreja; com todos aqueles que buscam a salvação.

Assim como Jesus faz a passagem da morte para a vida (Mistério Pascal), nós,
cristãos, também somos chamados a fazer a passagem do ódio para o amor, da
solidão e do egoísmo para a fraternidade, do mal para o bem, da angústia para a
esperança e da tristeza para a alegria.

Tanto a Páscoa judaica como a cristã, por sua importância, estão repletas de
símbolos e costumes. Alguns são comuns às duas religiões. Outros têm origem
ainda mais antiga, nas festas pagãs em comemoração à chegada da primavera no
hemisfério Norte. Outros ainda foram se modificando, ao longo dos anos, nas
diferentes culturas em que o cristianismo se propagou.
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É tempo de refletir sobre a Palavra de
Deus e de se privar de algo para oferecer
a quem necessita.
A Quaresma
A Quaresma é o período de 40 dias em que nos preparamos para a Páscoa. E aqui
vem uma informação importante: a Páscoa não vem depois do Carnaval; é o
Carnaval que antecede a preparação da Páscoa.

Primeiro é marcada a Páscoa, celebrada no primeiro domingo depois da primeira
lua cheia da primavera no hemisfério Norte – por isso a Páscoa às vezes cai em
março e, outras vezes, como neste ano de 2022, é celebrada em abril.

A partir da data da Páscoa, sabemos a data do domingo anterior, o Domingo de
Ramos. São então contados os 40 dias da Quaresma, iniciada na Quarta-feira de
Cinzas. A Quaresma também é um tempo de conversão, de mudança, de oração e
de jejum. É tempo de refletir sobre a Palavra de Deus e de se privar de algo para
oferecer a quem necessita. Por isso a Campanha da Fraternidade, promovida pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), é realizada na Quaresma.
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