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O  SEGREDO DA 
     PEDRA REMOVIDA 
             Mc 16,1-7
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«Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro para nós?» (Mc 16,3). Esta é a grande pergunta 
da manhã da Páscoa. Uma pergunta que desde sempre atravessa a história da humanidade. As 
mulheres foram de manhã bem cedo com óleos aromáticos para poder dar “fim” aos dias do 
Nazareno com a máxima dignidade e honra. Mas a aurora, com o sol despontando, já indica o 
início de um tempo novo. Um tempo sem precedentes, jamais esperado e jamais ocorrido antes: 
o tempo de Deus! Deus intervém quando não mais ousamos esperar na vida, quando tocamos 
com as mãos a nossa fragilidade, quando não estamos mais em grau de abrir-nos às surpresas 
dodo futuro. Ninguém, de fato, poderá remover “aquela pedra”. Mas para quem ousa levantar os 
olhos, alguma coisa acontece...
«Levantando os olhos, porém, observaram que a pedra tinha sido removida, embora fosse 
enorme» (Mc 16,4). Levantar os olhos é o verbo que desvenda o segredo da pedra tirada (do 
grego anablepō: olhar para cima, recuperar a vista, ir além das aparências). Só quando o nosso 
olhar tiver a coragem de voltar-se para o alto, isto é, para Deus, o horizonte se alargará, o impos-
sível se tornará possível, a morte se tornará vida, o encontro se tornará amor. E o olhar de Jesus 
será para nós de grande eloquência: «Levantando os olhos para o céu, suspirou e lhe disse: 
“Effatà!”, que quer dizer: “Abre-te!”» (Mc 7,34).

Levanto os olhos para os montes:
de onde me virá o auxílio?
O meu auxílio vem do Senhor:
que fez o céu e a terra.
Não deixará teu pé vacilar,
aquele que te guarda não dorme.
        Não dorme, nem cochila o vigia de Israel.
    O Senhor é o teu guarda,
    o Senhor é como sombra que te cobre, e está à tua direita.
    De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite.
    O Senhor te preservará de todo mal: preservará tua vida.
    O Senhor te protegerá quando sais e quando entras,
    desde agora e para sempre. Amém.

Para a minha reflexão

LEVANTO OS OLHOS... (DO SALMO 121)

Para a minha oração


