
Páscoa da ressurreição 2012 
 
 

Caríssimas irmãs e jovens em formação, 

com renovada admiração e profunda comoção, dirijo-me a vocês com o 
anúncio que fundamenta a nossa fé, sustenta a nossa esperança, motiva 
a nossa caridade: Cristo ressuscitou. Ressurgiu verdadeiramente! 

Gostaria que este “grito” de alegria  passasse hoje, de boca em boca, nas 
nossas comunidades; que cada uma de nós repetisse antes de tudo à 

outra que está ao seu lado, com quem partilha o dia a dia, com suas alegrias e 
seus cansaços. Acolhamo-lo uma da outra, com a “delicadeza” da qual nos falam os relatos 
da ressurreição, iluminadas pela luz discreta que acompanha o caminho de Maria, Pedro e 
João e se faz estrada entre dúvidas, hesitações, perplexidade. E, como aqueles primeiros 
testemunhos, ajudemos também os outros – os tantos irmãos e irmãs  a quem somos 
enviadas, nossos irmãos de caminhada – a compreender que a Vida venceu para sempre a 
morte, que o sopro do Vivente continua a alimentar o respiro do mundo, que cada dia é 
um milagre que  aflora, que a aventura de viver tem agora os traços da eternidade.  

Irmãs, deixemo-nos invadir pela leveza da ressurreição. Deponhamos tudo aquilo que 
amarra, pesa, fecha, fere… Bendigamos a nossa vida, alegrando-nos por aquilo que somos 
e fazemos, e por aquilo que os outros são e fazem.  Tornemos nosso olhar mais penetrante 
para descobrir quantos sinais de ressurreição existem no mundo, perto e longe de nós.  
Tornemo-nos “evangelho” de paz e comunicadoras da alegria que o Ressuscitado nos 
trouxe. 

 

«A alegria», sublinhou Bento XVI na belíssima mensagem para a Jornada mundial da 
juventude de 2012, «é fruto da fé, é reconhecer cada dia a sua presença, a sua amizade: “O 
Senhor está perto!” (Fil 4,5); é colocar a nossa confiança nele, é crescer no conhecimento e 
no amor a ele». 

E a alegria, «dom de Cristo ressuscitado do sepulcro, ressuscitado na alma, 
ressuscitado na humanidade» (pe. Alberione), ressoe no Aleluia pascal, para podermos 
dizer a todos: Sim, temos certeza: Cristo ressuscitou verdadeiramente e é a nossa 
felicidade! 

 

Caríssimas, junto com as irmãs do Governo desejo a cada uma Santa Páscoa. Este 
desejo se estenda aos seus familiares e colaboradores, e exprima o nosso agradecimento 
pelo bem que vivem e realizam.   

A luz do Ressuscitado se irradie também sobre o caminho de preparação ao 10° 
Capítulo geral, para que a nossa fé cresça em audácia e profecia, para fazer a todos «a 
caridade da verdade». 

Com afeto, 
 
 
 
 

ir. M. Antonieta Bruscato 
superiora geral 
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