HOMILIA PARA A VIGÍLIA PASCAL NA NOITE SANTA - C
Gn 1,1–2,2; Gn 22; Ex 14,15–15,1; Is 54,5-14; Br 3,9-15.32–4,4; Rm 6,3-11; Lc 24,1-12
Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo?
Introdução
 Celebramos nesta noite mais clara que o dia o grande, especial e profundo mistério –
único na história das religiões, central no Cristianismo, singular na história dos homens
–, o Mistério da Ressurreição de Jesus de Nazaré.


Para bem celebrá-lo fizemos vigília, a Vigília Pascal: a mais antiga, a mais sagrada, a
mãe de todas as vigílias. E assim, recolhidos em Vigília, acolhemos o anúncio: Ele não
está aqui, ressuscitou!




Jesus fez sua Páscoa: passou da morte à vida, para ficar no meio de nós como Luz!
Sofrendo a morte na hora da Páscoa antiga (Jo 13,1), Ele estabeleceu outra Páscoa.



Não mais o sangue de um cordeiro, mas o sangue do Cordeiro de Deus, que através de
sua morte veio redimir o mundo –, estabeleceu no seu sangue a Nova e Eterna Aliança
de Deus com o seu povo.

1.




A Celebração
Iniciamos a celebração desta noite com a bênção do fogo.
Aceso no pátio da igreja, este fogo é símbolo de Cristo-Luz!
É símbolo da vida que renasce com Ele – vida que tudo transfigura, vida que se
expande, vida que se comunica.



Renovados por sua Páscoa redentora, seguimos nós nas estradas da vida, conduzidos
pelo Cristo Ressuscitado, Luz do mundo, presente e simbolizado no Círio Pascal.



Ele foi aclamado e reverenciado pelo Exultet: hino em louvor a Deus, que lembra a
história da nossa salvação -, cantado para expressar a nossa gratidão pela Luz que
renasce e traz novo clarão à nossa vida e aos nossos corações.

2. A Liturgia da Palavra
 As leituras formam uma síntese da História da Salvação. Fizeram-no meditar nas
maravilhas que o Senhor fez por seu povo desde o princípio, seu plano redentor!


Nestas leituras, quanta riqueza, quanta comunicação, quanta recordação dos benefícios
de Deus em favor da redenção dos homens, todos nós seus filhos: o desconcertante
relato da Criação; a figura de Abraão; a miraculosa travessia do Mar Vermelho.



Numa palavra: Deus aparece como Criador, Fonte, Socorro, Proteção, Senhor, Esposo,
Pai misericordioso que acompanha seu povo desde a criação do mundo.



No evangelho (Lc), dois homens com roupas brilhantes, dois anjos, comunicam às
mulheres a grande alegria: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele
não está aqui, ressuscitou –, eis o mistério revelado, e tinha que ser por anjos!
 Foi também um anjo que anunciou a Maria a concepção (a entrada / a vinda) do Filho
de Deus ao mundo, eis que também anuncia a ressurreição: o Senhor ressuscitou!
3. Reflexão e Liturgia Batismal
 Meus irmãos e fieis, a vida nova de Jesus ressuscitado chegou a todos nós, através do
Santo Batismo, como nos lembrou São Paulo na Carta aos Romanos (2ª leitura).
 Por isso, renovaremos mais um pouco as promessas do Batismo.
 Instante precioso nesta noite, onde cada um pode reafirmar sua fé nos artigos do Credo,
também fazer sua ação de graças por ter sido enxertado em Cristo através do Batismo.
4.





Mensagem
Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas, foram ao túmulo!
Quem são elas? Maria Madalena, Joana, e Maria, a mãe de Tiago, e outras...
Elas compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus e foram ainda na aurora.
Mulheres intuitivas, sensíveis, determinadas, dóceis de coração!





Deus é muito sensível ao coração e a quem tem sincera procura!
Elas foram procurar por Jesus morto e o encontraram vivo.
Deus sempre surpreende, a lógica de Deus não / nunca coincide com a do homem!




Que sublime encontro: o destas mulheres com dois anjos vestidos de branco!
Eles revelam com delicadeza a verdade decisiva para a salvação humana: Por que
procurais entre os mortos aquele que está vivo?




A única vela acesa diante do túmulo vazio era a esperança destas mulheres. E o que lhes
aconteceu? Foram visitadas por dois anjos, dizendo-lhes que Jesus ressuscitara!
Sim, quando nossa procura por Jesus é sincera, Ele se revela, Ele se deixa encontrar!






Que exemplo elas nos deixaram: a força de uma procura sincera, o poder da esperança.
Uma pessoa pode se definir pelo que procura, e se manter firme pelo que espera!
Sim, o que importa na vida não é o que temos, mas a quem temos (Shakespeare).
Elas queriam o Senhor e não desistiram, mesmo em condições tão adversas!



A partir desta Páscoa procuremos mais a Jesus e o tenhamos como razão da nossa
esperança, luz para o nosso caminho, penhor da nossa salvação futura.





E cultivemos a esperança dessas mulheres, elas confiaram até fim!
Precisamos de uma esperança assim, que não se detém no desespero.
A esperança que nos leva a acreditar que Deus pode gerar nova vida dentro de nós,
esperança que leva-nos a descortinar novo horizonte no nosso caminhar!

Conclusão
 Meus irmãos e fies, Páscoa é passagem, mas não deixemos Jesus passar.


Coloque Jesus no seu coração, celebre a Páscoa com Ele mesmo dentro de si, e siga
com esperança renovada no Deus que ressuscita os mortos, Deus que faz novas todas as
coisas.



Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
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